
 

กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ 
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท”์ 

ใบสมัครการประกวดโครงการศิลปกรรมกองทุนฯ ประจ าปี 2563 

( ส าหรับผู้ท่ีเคยได้รับทุนการศึกษากบัทาง กองทุนฯ ) 

 

ช่ือ…………………………………………นามสกุล…………………………………………อายุ……………ปี 

ปีท่ีเคยได้รับทุน……………………………………..เคยได้รับทุนในระดับช้ัน…………………………………. 

จากสถาบันการศึกษา…………………………………………………………………………………………….. 

คณะ……………………………………………………สาขาวิชา………………………………………………. 

เบอร์โทรศัพท์………………………………………..E-mail…………………………..……………………….. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี………………… ซอย……………………………ถนน………………………………… 

หมู่ท่ี…………ต าบล………………………………………..อ าเภอ……………………………………………...

จังหวัด………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………….. 

ช่ือผลงาน………………………………………………….……..…ขนาด…………………………………..….. 

เทคนิค…………………………………………………..ปีท่ีสร้างสรรค์ผลงาน…………………………………. 

แนวความคิด………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                           ลงช่ือ…………………………………………………. 

ผู้สมัครโครงการประกวดศิลปกรรมประจ าปี 2563 



 
การประกวดผลงานศิลปกรรม หัวข้อ “สันติภาพและความสุข” 

ของศิลปินท่ีเคยได้รับทุนการศึกษา 

กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ 

“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” 

 
1)   กติกาการส่งผลงานขา้ประกวด 

1.1  ศิลปินท่ีน าส่งผลงานเขา้ประกวดจะตอ้งเป็นศิลปินท่ีเคยไดรั้บทุนการศึกษาจาก กองทุน 
  ส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะฯ เท่านั้น  

1.2  ก าหนดหวัขอ้ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดคือ “สันติภาพและความสุข” 

1.3  ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งเป็นผลงานใหม่ท่ีท าดว้ยฝีมือและความคิดของผูป้ระกวด ไม่ได ้
  ลอกเลียนแบบหรือดดัแปลงมาจากผูอ่ื้น และผลงานนั้นจะตอ้งไม่เคยน าออกแสดง ประกวด  
  ตีพิมพ ์ หรือเผยแพร่ในส่ือใดใดมาก่อน 

1.4  ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดเป็นผลงานศิลปกรรม 2 มิติ ไม่จ ากดัเทคนิค 

1.5  ผูเ้ขา้ประกวดสามารถส่งผลงานไดไ้ม่เกินท่านละ 2 ผลงาน 

1.6  ขนาดของผลงานเขา้ประกวดไม่ต ่ากวา่ 60 x 80 เซนติเมตร และไม่เกิน 120 เซนติเมตร 

1.7  ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแนบ ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง เพื่อใชใ้นการ 
  ประกวด พร้อมระบุปีการศึกษาท่ีท่านไดรั้บทุนการศึกษามาดว้ย รวมทั้งหมายเลขโทรศพัท ์
  ท่ีสามารถติดต่อท่านโดยตรง 
1.8  รูปผลงานท่ีส่งเข้าประกวดขอให้แจงรายละเอียด แนวความคิด  โดยส่งเป็นไฟล์ Word                    
  และรูปผลงานเป็นไฟล ์Jpg. ความละเอียดไม่ต ่ากวา่ 1,200 x 1,800 Pixel   

  ทาง E-mail : creativeartfund@gmail.com  
1.9  ในกรณีท่ีผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ผูป้ระกวดจะต้องน าผลงานจริงมาส่งท่ีกองทุนฯ                  
  ในระยะเวลาท่ีก าหนด หากส่งไม่ทนัเวลาท่ีก าหนดถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการประกวด 

 

 

mailto:creativeartfund@gmail.com


2)   กรรมสิทธ์ิในผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด 

2.1 ผลงานท่ีชนะในการประกวดไดรั้บเงินรางวลัทุกรางวลัถือเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทุนฯ 

2.2  ผลงานท่ีไดรั้บการคดัเลือก กองทุนฯจะขอน าไปเผยแพร่ในการจดัแสดงนิทรรศการ ร่วมกบั 
  ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดบัอาวุโส ตลอดเดือนกนัยายน 2563  ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
  หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพฯ 

3)   ระยะเวลาโครงการประกวด 

3.1 ก าหนดระยะเวลาการส่งผลงาน 15 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2563  

3.2 การตดัสินผลงาน เดือน กรกฎาคม 2563 

3.3  การประกาศผล เดือนสิงหาคม 2563 

3.4 การรับรางวลั เดือนกนัยายน 2563 

  โดยรับรางวลัจาก พลเอก สุรยทุธ์ จุลานนท ์ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์ 
  ในงานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม Art Camp 2563 

4)   สถานท่ีส่งผลงาน 

  กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท”์ 
   เลขท่ี 146/51 ถนนสุโขทยั แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
5)   ติดต่อสอบถามขอ้มูล 

  กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท”์ 
  หมายเลข 02-2410088 , 080-4005566 , 097-3585095 และ 062-7576969 

  ID Line: creativeartfund เวลาท าการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 09.30-15.30 น. 
  Website: www.Creativeartfund.com 
6)   เงินรางวลัในการประกวด 

  รางวลัท่ี 1  ไดรั้บเงินจ านวน 80,000 บาท 

  รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินจ านวน 50,000 บาท 

  รางวลัท่ี 3 ไดรั้บเงินจ านวน 40,000 บาท 

(หมายเหตุ ผูท่ี้ไดรั้บเงินรางวลัจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 5% ของมูลค่าเงินรางวลัเพื่อน าส่งใหก้รมสรรพากร 
ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรฯ) 



           7) คณะกรรมการตดัสินผลงาน  
 

ท่ีปรึกษา 
 

             นายไพฑูรย ์ วิโรจน์โภคา      ประธานท่ีปรึกษา 
นางเยาวณี  นิรันดร      ท่ีปรึกษา 

              ดร.ดามพ ์ สุคนธทรัพย ์ ท่ีปรึกษา 
 

คณะกรรมการตดัสินผลงาน 
 

 อาจารยปั์ญญา  วิจินธนสาร ประธานกรรมการ 
 ศาสตราจารย ์วิโชค  มุกดามณี                 กรรมการ 

อาจารยอ์  ามฤทธ์ิ  ชูสุวรรณ                 กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธณฤษภ ์ ทิพยว์ารี    กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมพร  แตม้ประสิทธ์ิ    กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ไพโรจน์  วงับอน    กรรมการ 
ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ พงศเ์ดช ไชยคุตร    กรรมการ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชยัวุฒิ  ร่วมฤดีกูล    กรรมการ 
นายนภดล  โชตะสิริ      กรรมการ 
อาจารยอุ์ตสาห์  ไวยศรีแสง     กรรมการ 
อาจารยท์รงไชย  บวัชุม      กรรมการ 
อาจารยน์รากร  สิทธิเทศ      กรรมการ 
รองศาสตราจารยอ์ฐัพร  นิมมาลยัแกว้                 กรรมการ 
อาจารยว์ีรเดช  พนมวนั ณ อยธุยา     กรรมการและเลขานุการ 
นายไชยยนัต ์ เศรษฐไพศาล     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 นายจารุวตัร  บุญแวดลอ้ม     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 

_________________________________________________ 
 

 


