


 
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด 

โครงการประกวดศลิปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 
“ภูมิใจ วิถีไทย” 

 
       ArtLab (Art and Design studio) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ร่วมกับ Duygu Sanat Atölyesi 
(ดุยกู ซานัท อะตอลเยซ)ี เมืองอิซมิร ประเทศตุรกี ขอเชิญเด็กและเยาวชนผู้มีอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วม 
ประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย” ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษาคอร์สเรียนพร้อมเซ็ต 
อุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูง อีกทั้งร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะทั้งในประเทศไทยและตุรกี 
 
เกณฑก์ารสมัคร 

1. เด็กและเยาวชนผู้มีอายุไม่เกิน 18 ปี 
2. วาดภาพภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย” ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช ้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของตนเอง 

(เช่นการแรเงาและลงสีทุกประเภท เป็นต้น) และสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน 
3. ขนาดกระดาษ 35 x 50 เซนติเมตร โดยจะต้องไม่มีการม้วน พับ และใส่กรอบใดๆขณะนำส่ง       
ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานต้องกรอกใบสมัครพร้อมแนบมาที่ด้านหลังของผลงาน โดย 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่goo.gl/DX2kb7 

4. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที ่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวด 
เอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื ่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวด 
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ ์หรือสิทธิอื ่นใดของผู้อื ่น 
ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู ้เดียว 

5. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที ่  
ARTLAB (Art and Design Studio)  
เลขที่ 64/57 ซ.ราม ม-ศรีประจักษ์ รามคำแหง 156  
ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  
กรุงเทพฯ 10520 
สามารถส่งผลงานได้ตั ้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2561(ยึดเอาตาประทับ ไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ โดยผู้ร่วมประกวดไม่สามารถรับคืนได้และ 
ผู้ดำเนินโครงการ สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร ่จัดแสดง หรือนำไปใช้เพื่อการพัฒนากิจกรรมต่างๆโดย 
ไม่ต้องได้รับอนุมัติใดๆจากผู้ส่งเข้าประกวด  

 



 
7. สามารถติดตามผลการประกวดทาง Facebook เพจ (facebook.com/artlab.bangkok) ของ 

Artlab ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ทางโครงการจะติดต่อโดยตรงไปยังผู้ได้รับรางวัล 
และผู้เข้ารอบแสดงนิทรรศการทางอีเมล์ และโทรศัพท์ 

8. สำหรับรางวัล Popular Social Media Vote ผู้ส่งผลงานสามารถร่วมสนุกโดยการแชร์ 
ภาพผลงานของตนเองที่ถูกอัพโหลดผ่านทาง Facebook เพจ (facebook.com/artlab.bangkok)  
โดยตัดสินผู้ได้รับรางวัลจากยอด Like สูงที่สุด โดยสามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 และประกาศผลรางวัลในวัน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทาง Facebook page ของ Artlab 
 

รางวัล   
- รางวัลที ่1    เงินรางวัล  5,000  บาท 

 พร้อม Artist grade art materials set 
 และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ 

- รางวัลที ่2    เงินรางวัล  3,000  บาท 
 พร้อม Artist grade art materials set 
 และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ 

- รางวัลที ่3    เงินรางวัล  1,000  บาท 
 พร้อม Artist grade art materials set 
 และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ 

- รางวัลชมเชย    เงินรางวัล  500  บาท 
 พร้อม Art materials set 
 และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ 

- รางวัล Popular Social Media Vote  เงินรางวัล  500  บาท 
 พร้อม Art materials set 
 และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ 

- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงนิทรรศการใน 
ประเทศไทย และประเทศตุรกี 

 
เกณฑก์ารตัดสิน 

1. การแสดงออกถึงเรื ่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวด ความสอดคล้องของเนื้อหา 
รวมถึงรายละเอียดต่างๆในการนำเสนอ 

2. การใช้สี การจัดองค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืน วิธีการนำเสนอเทคนิคที่ใช้ และความคิด 
สร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน 

3. อารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื ่อได้ชมผลงาน 



�
หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี ้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะอุทธรณ์มิได้ 

 
คณะกรรมการตัดสิน 
 กมล  หอมกลิ่น  ศิลปินอิสระ 
 ธิดารัตน์  จันทร์เชื้อ ศิลปินผู้ชนะการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่ 6 
 อาทิตย์  เลิศลลิตกุล ศิลปินและนักวาดภาพประกอบ 

การจัดแสดงผลงาน 

1. ผลงาน 24 ชิ้นที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศไทย จะถูกนำไปจัดแสดงที่ประเทศตุรกีในงาน 
International Children’s Festival ณ นครอิซมิร ประเทศตุรกี ร่วมกับผลงานจากเยาว์ชนตุรกี 
ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมพีิธีมอบรางวัลในวันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2561 

2. ผลงานทั้งหมดจะถูกเวียนกลับมาจัดแสดงที่ประเทศไทยพร้อมพิธีมอบรางวัลในเดือนมิถุนายนหรือ 
กรกฎาคมโดยประมาณ ทางผู้ดำเนินโครงการจะติดต่อแจ้งให้ผู้ประกวดทราบต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

      ARTLAB (Art and Design Studio)  
      เลขที่ 64/57 ซ.ราม ม-ศรีประจักษ์ รามคำแหง 156  
      ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  
      กรุงเทพฯ  
 
      โทร. 082 - 060 – 1953 
      facebook.com/artlab.bangkok 
 

 
 

	



 
ใบสมัคร 

โครงการประกวดศลิปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 “ภูมิใจ วิถีไทย” 
จัดโดย Artlab Studio ร่วมกับ Duygu Sanat Atölyesi 

 
 

ชื่อ - สกุล………………………………………………………………………………………………………….อายุ…………………………ปี 
วัน/เดือน/ปี เกิด………………………………………………………………….สัญชาติ……………………………………………………. 
สถานศึกษา/โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………….… 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้…………………….……………………………………………………………………………………….. 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์………………………..………………………..……….E-mail…………………………………………………………. 

 
 

ชื่อผลงาน……….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
แนวคิด (ไม่ต่ำกว่า 2 บรรทัด) 
.………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………ผู้สมัคร 
                                                                                  (…………………………………………….) 
                                                                           วันที่…………….เดือน……………………..พ.ศ 2561 
	


