
บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั�นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ในเครือ บริษัท CEPSA ผู้ รับสมัปทานการสํารวจและ
ผลติปิโตรเลยีม แปลง G5/43 นอกชายฝั$งทะเลจงัหวดัสงขลา จากกระทรวงพลงังาน ดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีที$เป็นมิตรต่อ
สิ$งแวดล้อม ร่วมสง่เสริมพฒันาชุมชน สร้างความมั$นคงทางพลงังานให้ประเทศไทย บริษัทฯ ได้สนบัสนนุโครงการด้านการ
อนรัุกษ์ศิลปะวฒันธรรมไทย และการอนรัุกษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ$งแวดล้อมอย่างต่อเนื$องเป็นประจําทุกปี และเพื$อ
เป็นการสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนบัสนนุผู้มีความสามารถด้านศิลปะได้ฝึกฝนสร้างสรรค์ผลงาน จึงได้จัด
โครงการประกวดภาพวาดที$สื$อถึงการอนุรักษ์ศิลปะวฒันธรรมไทยหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดล้อมใน
หวัข้อ “รวมใจรักษ์ไทย”  
 
กตกิาการส่งภาพเข้าประกวด 
1. ภาพวาดที$สง่เข้าประกวดให้สื$อถงึการร่วมกนัอนรัุกษ์ศิลปะวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของไทยหรือการร่วมมือกนัใน

การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดล้อม โดยให้มีภาพวาดโลโก้ของบริษัทฯทั 7ง 2 โลโก้ลงไปด้วย 

 
 
 
2. ผลงานที$เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นผลงานเก่า ผลงานของบุคคลอื$นหรือผลงานที$มีการทําซํ =าดัดแปลง คดัลอกหรือ

เลยีนแบบ หากมีการฟ้องร้องทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆทั =งสิ =น 
3. ผู้ เข้าประกวดแบง่เป็น 4 กลุม่ ได้แก่  

1)   ระดบัประถมศกึษา ป.1 - ป.6 ขนาดของผลงาน คือ A2 (16.5 x 23.4 นิ =ว) 
2)   ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ม.G - ม.3 ขนาดของผลงาน คือ A2 (16.5 x 23.4 นิ =ว) 
3)   ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ม.H - ม.6 ขนาดของผลงาน คือ A1 (23.39 x 33.11 นิ =ว) 
4)   ระดบัอดุมศกึษาและบคุคลทั$วไป ขนาดของผลงาน คือ A1 (23.39 x 33.11 นิ =ว) 

4. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 3 ชิ =นและผู้จดัการประกวดขอสงวนสิทธิJในการมอบรางวลัสงูสดุเพียงรางวลัเดียว
เทา่นั =น 

5. ทางบริษัทฯเป็นผู้ แต่งตั =งคณะกรรมการตัดสินซึ$งจะเป็นผู้ มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินผลงานและคําตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นคําชี =ขาด และขอสงวนสทิธิJในการเพิ$มหรืองดรางวลัใดๆ ตามที$เห็นสมควรแก่คณุคา่ของผลงานที$สง่
เข้าประกวด 

6. ผลงานภาพวาดทกุชิ =นที$ได้รับรางวลัจะตกเป็นกรรมสทิธิJของ บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั$นแนล ลมิิเต็ด (สาขาประเทศไทย) 
ในเครือ บริษัท CEPSA และบริษัทฯ มีสิทธิJในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ทําซํ =า ดัดแปลงผลงานเพื$อเป็น
เอกสารสิ$งพิมพ์ของบริษัทฯ หรืออาจนําผลงานบางสว่นหรือทั =งหมดมอบให้กบับริษัท CEPSA ซึ$งเป็นบริษัทแม ่ 

7. สาํหรับผลงานที$ไมไ่ด้รับการคดัเลอืก เจ้าของผลงานสามารถติดตอ่ขอรับคืนด้วยตนเอง ภายในวนัที$ 1-31 กรกฎาคม 
2561 หากเจ้าของผลงานไมม่ารับคืนผลงานภายในเวลาที$กําหนด บริษัทฯ ถือวา่สละสทิธิJความเป็นเจ้าของในผลงาน
นั =นๆ 

 
 
 
 
 
 
 



รางวัลการประกวดวาดภาพ รวมมูลค่า 189,000 บาท 
กลุ่มที� 1 ระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.6 รวมมูลค่า 26,000 บาท 
รางวลัที$ 1  10,000 บาท 
รางวลัที$ 2    7,000 บาท 
รางวลัที$ 3    5,000 บาท 
รางวลัชมเชย 2 รางวลั 2,000 บาท 
กลุ่มที� 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 รวมมูลค่า 34,000 บาท 
รางวลัที$ 1  12,000 บาท 
รางวลัที$ 2    9,000 บาท 
รางวลัที$ 3    7,000 บาท 
รางวลัชมเชย 2 รางวลั 3,000 บาท 
กลุ่มที� 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 รวมมูลค่า 55,000 บาท 
รางวลัที$ 1  20,000 บาท 
รางวลัที$ 2  15,000 บาท 
รางวลัที$ 3  10,000 บาท 
รางวลัชมเชย 2 รางวลั 5,000 บาท 
กลุ่มที� 4 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั�วไป รวมมูลค่า 74,000 บาท 
รางวลัที$ 1  25,000 บาท 
รางวลัที$ 2  20,000 บาท 
รางวลัที$ 3  15,000 บาท 
รางวลัชมเชย 2 รางวลั 7,000 บาท 
 
หมายเหตุ   ทกุรางวลัได้รับใบประกาศนียบตัรประกาศเกียรตคิณุ 

ผู้ ที$ได้รับรางวลัจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที$จ่าย 5% ของมลูคา่ของรางวลัเพื$อนําสง่ให้กรมสรรพากรตาม
ประมวลกฎหมายรัษฎากร 
 

ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 
ระยะเวลาสง่ผลงาน 1 เมษายน – 15 มิถนุายน 2561 
สถานที$สง่ผลงาน  แผนกรัฐกิจและกิจการสมัพนัธ์ 
   บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั$นแนล ลมิิเต็ด (สาขาประเทศไทย) 
   ชั =น 16 ห้อง 1601-1602,1604 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ 
   388 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ประกาศผลการตดัสนิ WX มิถนุายน 2561 
ดผูลการประกวดจาก       https://www.facebook.com/CECcontest 
ติดตอ่สอบถาม  แผนกรัฐกิจและกิจการสมัพนัธ์  
   โทร  026100557, 026100597  
    Email: cecpaintingcontest@gmail.com 
 



ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพวาดในหัวข้อ  
“รวมใจรักษ์ไทย” 

 
 
ชื$อ-นามสกลุ(เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………… 
อาย…ุ……..ปี ระดบัการศกึษา……………………สถาบนัการศกึษา........................................................................... 
ที$อยู.่........................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศพัท์ติดตอ่………………………………………............................................................................................ 
Email…………………………………………………………Facebook…………………………………………………… 
 
 
(…………..) กลุม่ที$ 1 ระดบัประถมศกึษา (ป.1-ป.6) 

(…………..) กลุม่ที$ 2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

(…………..) กลุม่ที$ 3 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

(…………..) กลุม่ที$ 4 ระดบัอดุมศกึษา และบคุคลทั$วไป 

 
 
ชื$อภาพ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับระเบียบในการประกวดครั =งนี = 
 
ลงชื$อ……………………………………………………………………………………………… 
ผู้สมคัร/วนัที$……………………………………………………………………………………… 
 
 


