
 
 

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ท่ี 35 
ในหัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเตม็ปอด”   

................................................... 
              บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และมหำวิทยำลยัศิลปำกร จดัให้มีกำรประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ที่ 35 ประจ ำปี 
2563  เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดบัมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และสนบัสนุนกำรพฒันำวงกำรศิลปะร่วมสมยัของไทย  
โดยได้วำงระเบียบกำรประกวด ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทศิลปกรรม ได้แก่ 
ผลงำนประเภทจิตรกรรม  ประติมำกรรม  ภำพพิมพ์  และผลงำนสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนทศันศิลป์อื่น ๆ 

คุณสมบัตขิองผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
1. เป็นบคุคลสญัชำติไทย และมีภมูลิ ำเนำอยูใ่นประเทศไทย 
2. เป็นผู้สร้ำงสรรค์ศิลปกรรมที่สง่เข้ำประกวดด้วยฝีมือและควำมคิดของตนเองและเป็นเจ้ำของลขิสทิธ์ิในงำน 
   ที่เข้ำประกวด ซึง่จะต้องไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิของบคุคล หรือบริษัทอ่ืนใด 

3. เป็นผลงำนที่ไมเ่คยเข้ำประกวดและไมเ่คยแสดงที่ใดมำก่อน  

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น  2  ระดับ ดังนี ้
1. ระดบัเยำวชน มี 3 กลุม่ 

-   กลุม่อำยตุ ำ่กวำ่ 9 ปี         (แจ้งเกิดตัง้แตว่นัท่ี 14 มิถนุำยน 2554) 
-   กลุม่อำย ุ9 - 13 ปี            (แจ้งเกิดตัง้แตว่นัท่ี 14 มิถนุำยน 2549 ถึงวนัท่ี 13 มถินุำยน 2554) 
-   กลุม่อำย ุ14 - 18 ปี          (แจ้งเกิดตัง้แตว่นัท่ี 14 มิถนุำยน 2545 ถึงวนัท่ี 13 มถินุำยน 2549) 

2.  ระดบัประชำชนทัว่ไป            (แจ้งเกิดก่อนวนัท่ี 13 มิถนุำยน 2545 เป็นต้นไป) 

หัวข้อการประกวด “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”     

ในยคุก่อน ค ำวำ่ เมือง เวียง หรือ เชียง หมำยถึง ชมุชนขนำดใหญ่ที่มีเจ้ำปกครอง  เป็นเมืองกึง่อิสระ ที่อยูก่ระจำย
ในภมูิภำคอินโดจีน เนือ้ที่หรือพืน้ท่ีของแตล่ะเมืองจะติดกนั ซึง่เมื่อเวลำผำ่นมำหลำยร้อยปี “เมือง” ก็ยงัคงเป็นค ำทีใ่ช้กนัอยู่
อยำ่งแพร่หลำย  แตน่ิยำมอำจจะเปลีย่นแปลงไปบ้ำงตำมกำลเวลำ ซึง่ปัจจบุนั “เมือง” หมำยถงึเขตแดนในระดบัตำ่งกนัได้ 
เช่น เมืองไทย (ประเทศ) เมืองเชียงใหม ่(จงัหวดั) เมืองไชยำ (อ ำเภอ)  ดงันัน้ ไมว่ำ่จะเรียก เมืองเลก็ เมืองใหญ่ เมืองหลกั 
หรือ เมืองรอง เหลำ่นีล้้วนแล้วก็เป็นท่ีเข้ำใจตรงกนัวำ่ เป็นพืน้ท่ีทีม่ีชมุชนพกัพิงอำศยัอยู่ 

กำรอยูร่วมกนัของผู้คนจ ำนวนมำกนัน้ยอ่มสง่ผลตอ่สภำพแวดล้อมอยำ่งหลกีเลีย่งมิได้ จงึไมใ่ช่เร่ืองแปลกที่มีข้อมลู
เมื่อเดือนกนัยำยน 2560 ขององค์กำรอนำมยัโลก (WHO) ได้รำยงำนวำ่ ในกำรส ำรวจสภำพของอำกำศในเมืองตำ่ง ๆ กวำ่ 
3,000 เมืองทัว่โลก พบวำ่ 92% ของเมืองมีสภำพอำกำศที่เป็นภยัตอ่ชีวติ โดย WHO ได้ระบคุำ่เฉลีย่ของพืน้ท่ีสเีขยีวตอ่
จ ำนวนประชำกรต้องอยูท่ี่ 9 ตำรำงเมตรตอ่คน แตส่ ำหรับกรุงเทพฯ กลบัมีพืน้ท่ีสเีขียวเพียง 4,050 ไร่ หรือเทียบกบัสดัสว่น
ประชำกรมเีพียง 6.18 ตำรำงเมตรตอ่คนเทำ่นัน้ ในขณะท่ีหลำยเมอืงในตำ่งจงัหวดัจ ำนวนไมน้่อยก็มีปัญหำอำกำศในระดบัท่ี
แตกตำ่งกนัไป 



ตรำบใดที่มนษุย์ยงัไมส่ำมำรถ ‘ลด ละ เลกิ’ ควำมสะดวกสบำย ซึง่น ำพำมำด้วยกิจกรรมที่สร้ำงมลภำวะทัง้ฝุ่ น 
และสำรพิษ แนวทำงส ำคญัที่ท ำได้ดีที่สดุก็คือกำรสร้ำงเมืองสเีขียว เพรำะกำรใสห่น้ำกำกของคนเมืองนัน้เป็นเพียงกำร
บรรเทำปัญหำระยะสัน้ แตก่ำรปลกูต้นไม้เป็นกำรปอ้งกนัปัญหำในระยะยำวเพรำะต้นไม้ไมเ่พียงชว่ยดดูซบัก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ แตย่งัสำมำรถดกัจบัฝุ่ นละอองทีค่รองเมือง อีกทัง้ปลอ่ยก๊ำซออกซิเจนออกมำให้ชีวิตคนเมือง เป็นเร่ือง
ธรรมชำติ  ซึง่นิยำมของอำกำศบริสทุธ์ิก็หมำยถึงอำกำศท่ีมีอยูใ่นธรรมชำติท่ีปรำศจำกมลพิษ ทัง้นี ้ถ้ำมีอำกำศดงักลำ่ว                
และมนษุย์สดูหำยใจเข้ำไปในปอด อำกำศบริสทุธ์ิเหลำ่นัน้จะเข้ำไปซอ่มแซมอวยัวะ หรือ เซลล์ ให้แข็งแรงขึน้ 

กำรจดัประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ที่ 35 ประจ ำปี 2563 ก ำหนดจดัประกวดในหวัข้อ “เมืองเลก็ เมืองใหญ่ หำยใจ
เต็มปอด” เพื่อเปิดโอกำสให้เยำวชน นกัเรียน นิสติ นกัศกึษำ และประชำชนทัว่ไปท่ีสนใจทกุระดบัได้ช่วยกนัสร้ำงธรรมชำติ
เมืองไทยในจินตนำกำรผำ่นผลงำนศิลปะทกุประเภท ทัง้ด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม และภำพพมิพ์ ซึง่จะท ำหน้ำทีเ่ป็นสือ่
สร้ำงสรรค์ทีส่ง่เสริมให้ชมุชนเมืองได้ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของธรรมชำติ  ทัง้นี ้เมืองทีม่ีควำมทนัสมยันัน้มกัจะแลกมำด้วย
สิง่แวดล้อมทีถ่กูท ำลำยเสมอ อยำ่งไรก็ดี ธรรมชำตก็ิไมจ่ ำเป็นจะต้องหำได้เพียงในป่ำเขำ เพรำะธรรมชำตเิมืองล้วนเป็นเร่ือง
ทีใ่กล้ตวัเรำ   

การส่งงานเข้าประกวด  
1. เอกสำรกำรรับสมคัร ประกอบด้วย 

- ใบสมคัรฉบบัจริงที่ครบถ้วนสมบรูณ์  
- ส ำเนำบัตรประชำชน หรือสูติบัตร ของผู้ ส่งผลงำนเข้ำประกวดพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ชุด                    

(ในกรณีที่เป็นผู้ เยำว์ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมำย) 
- ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง (กรณีที่ผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวดเป็นผู้ เยำว์) 

2. ผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวด มีสทิธ์ิสง่ผลงำนได้ไมเ่กินคนละ 2 ชิน้ ตอ่ใบสมคัร 1 ใบ 
3. ผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวดจะต้องกรอกช่ือ นำมสกลุ ที่อยู ่อีเมล พร้อมกรอกข้อมลูอื่น ๆ ลงในใบสมคัรอยำ่งละเอยีด   

              และชดัเจน ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ                        
- ผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวดระดบัเยำวชน กลุม่อำยตุ ่ำกวำ่ 9 ปี และกลุม่อำย ุ 9 - 13  ปี จะต้องสง่ผลงำนท่ี

มีขนำดไม่ต ่ำกว่ำ 40 x 60  เซนติเมตร หรือ ไม่ต ่ำกว่ำขนำด A2 และไม่เกิน  60 x 80 เซนติเมตร                       
หรือไมเ่กินขนำด A1 ทัง้นีไ้มร่วมกรอบหรือฐำน 

- ผู้ ส่งผลงำนเข้ำประกวดระดับเยำวชนกลุ่มอำยุ 14 - 18 ปี จะต้องส่งผลงำนที่มีขนำดไม่ต ่ำกว่ำ  
60 x 80 เซนติเมตรและมีควำมกว้ำง ควำมยำว หรือควำมสงู ไม่เกิน 100 เซนติเมตร ทัง้นีไ้ม่รวมกรอบ
หรือฐำน   

- ผู้ ส่งผลงำนเข้ำประกวดระดับประชำชนทั่วไปจะต้องส่งผลงำน  (กรณีที่ ไม่ใช่ประติมำกรรม                            
หรือสือ่ 3 มิติ) ที่มีขนำดรวมกรอบ หรือฐำนควำมกว้ำง ควำมยำว หรือควำมสงูไมเ่กิน 200 เซนติเมตร  

- ผู้ ส่งผลงำนประติมำกรรม หรือสื่อ  3 มิติ  จะต้องส่งผลงำนที่มีขนำดรวมแท่น ฐำน และกรอบ                              
(กว้ำงxยำวxสงู) ด้ำนละไมเ่กิน 150 เซนติเมตร  

4. งำนท่ีสง่เข้ำประกวดจะต้องอยูใ่นสภำพท่ีเรียบร้อย พร้อมที่จะติดตัง้ได้ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรคดัเลอืกและตดัสนิ         
       จะพิจำรณำคดัเลอืกเฉพำะผลงำนท่ีมีคณุภำพและเหมำะสมเข้ำร่วมแสดงผลงำน คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
       จะระวงัรักษำผลงำนท่ีเข้ำประกวดอยำ่งดีที่สดุ ยกเว้นควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้โดยเหตสุดุวิสยั 
5. ผู้ ส่งผลงำนเข้ำประกวดตกลงให้ ปตท. มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวตลอดระยะเวลำแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธ์ิตำม

กฎหมำยในกำรท ำซ ำ้ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสำธำรณชน หรือ น ำผลงำนของผู้ ส่งผลงำนเข้ำประกวดไปใช้
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของ ปตท. โดยไมม่ีคำ่ตอบแทน  ทัง้นี ้ผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวดตกลงที่จะไมใ่ห้สทิธิแก่
บคุคลอื่นในกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น โดยผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวดตกลงให้เอกสำรใบสมคัรนีเ้ป็นหนงัสอือนญุำตให้



สทิธิแก่ ปตท. ตำมควำมในมำตรำ 16 แหง่พระรำชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 (ในกรณีที่เป็นผู้ เยำว์ จะต้องได้รับ
ควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรยื่นเอกสำรกำรรับสมคัร) 

การตัดสิน 
      คณะกรรมกำรคดัเลอืกและตดัสนิ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุดิงัตอ่ไปนี ้   
  ศำสตรำจำรย์กิตติคณุก ำจร สนุพงษ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 
  อำจำรย์ธงชยั  รักปทมุ    กรรมกำร 
  ศำสตรำจำรย์เกียรติคณุปรีชำ เถำทอง  กรรมกำร 
  ศำสตรำจำรย์เกียรติคณุพษิณ ุศภุนิมิตร  กรรมกำร 
  ศำสตรำจำรย์ญำณวิทย์ กญุแจทอง  กรรมกำร 
  ศำสตรำจำรย์วิโชค มกุดำมณี   กรรมกำร 
  รองศำสตรำจำรย์ทินกร กำษรสวุรรณ  กรรมกำร 
  นำยระยอง ยิม้สะอำด    กรรมกำร 
  ดร.สงัคม ทองม ี    กรรมกำร 
  อำจำรย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว   กรรมกำร    
  ผู้อ ำนวยกำรหอศิลป์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร  กรรมกำรและเลขำนกุำร 

1. กำรตดัสนิจะไมแ่ยกประเภทในกำรให้รำงวลัแตจ่ะถือคณุภำพของผลงำนเป็นส ำคญั ผลกำรตดัสนิ                           
ของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ียตุิ และคณะกรรมกำรฯ มีสทิธ์ิเพ่ิมหรือลดรำงวลัใดรำงวลัหนึง่ได้ตำมควำม
เหมำะสม  

2. คณะกรรมกำรขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะยกเลกิรำงวลั และเรียกคืนรำงวลัในภำยหลงั หำกมีหลกัฐำนพิสจูน์ได้วำ่ 
ผลงำนของผู้สง่ประกวดได้ลอกเลยีนผลงำนผู้อื่น หรือผู้สมคัรมิได้สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตนเอง 

3. คณะกรรมกำรขอสงวนสทิธ์ิในกำรใช้ดลุยพินิจพิจำรณำโทษหลำยระดบัตัง้แต ่ตกัเตือน จนถึงตดัสทิธ์ิผู้สมคัร 
ครู และสถำบนัท่ีกระท ำกำรอนัไมส่จุริตทกุกรณี ในกำรสง่ผลงำนประกวดครัง้ตอ่ไป 

รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและทัศนศึกษา                         
1.  ระดับเยาวชน แบง่รำงวลัในแตล่ะกลุม่ ดงันี ้   

      กลุ่มอายตุ ่ากว่า 9 ปี                 
       รำงวลัยอดเยี่ยม  1   รำงวลั  เงินรำงวลั       10,000  บำท   
       รำงวลัดเีดน่         5   รำงวลั  รำงวลัละ          7,000 บำท   
          และได้รับสทิธ์ิไปทศันศกึษำ หรือตำมที่ ปตท. ก ำหนด  รำงวลัละ 2 ทำ่น (ศิลปินและผู้ติดตำม) 
       กลุ่มอาย ุ 9 - 13 ปี        
       รำงวลัยอดเยี่ยม   1   รำงวลั  เงินรำงวลั      15,000 บำท   
       รำงวลัดเีดน่          5   รำงวลั  รำงวลัละ       10,000  บำท   
       และได้รับสทิธ์ิไปทศันศกึษำ หรือตำมที่ ปตท. ก ำหนด  รำงวลัละ 2 ทำ่น (ศิลปินและผู้ติดตำม) 
      กลุ่มอาย ุ14 - 18 ปี   
       รำงวลัยอดเยี่ยม   1   รำงวลั  เงินรำงวลั       20,000  บำท   
       รำงวลัดเีดน่         5   รำงวลั  รำงวลัละ        15,000 บำท   
       และได้รับสทิธ์ิไปทศันศกึษำตำ่งประเทศ หรือตำมที่ ปตท. ก ำหนด 
 



 2.  ระดับประชาชนทั่วไป  
        รำงวลัยอดเยีย่ม    1   รำงวลั  เงินรำงวลั     200,000   บำท 
           รำงวลัดีเดน่          5   รำงวลั  รำงวลัละ      100,000    บำท 

        และได้รับสทิธ์ิไปทศันศกึษำตำ่งประเทศ หรือตำมที่ ปตท. ก ำหนด 
หมายเหตุ  

- ผู้ที่ได้รับรำงวลัทกุระดบั เฉพำะเงินรำงวลัจะต้องรับผิดชอบในกำรจ่ำยภำษี ณ ท่ีจ่ำยตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด 
- ขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะผู้ ท่ีสำมำรถเดินทำงตำมวันท่ี บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนด และไม่สำมำรถ
เปลีย่นแปลง และ/หรือเรียกร้องเป็นเงินคืนได้ 

กรรมสิทธ์ิและลิขสทิธ์ิในผลงานที่ได้รับรางวัล 
 ผู้ ส่งผลงำนเข้ำประกวดและได้รับรำงวัลตกลงว่ำ ผลงำนที่ ได้รับรำงวัลให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ ปตท.                                
และตกลงโอนลิขสิทธ์ิในผลงำนดงักลำ่วให้แก่ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ซึ่ง บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) มีสิทธิน ำ
ผลงำนท่ีได้รับรำงวลัไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ได้โดยไมม่ีคำ่ตอบแทน 
 ทัง้นี ้ผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวดที่ได้รับรำงวลัข้ำงต้นให้ค ำรับรองวำ่ ภำยหลงัจำกที่ได้รับกำรประกำศให้เป็น ผู้ได้รับ
รำงวลัแล้ว จะท ำสญัญำโอนลขิสทิธ์ิในงำนท่ีได้รับรำงวลัให้กบั ปตท. ตอ่ไปภำยในระยะเวลำท่ี ปตท. ก ำหนด  

การส่งผลงาน  
 สง่ผลงำนด้วยตนเอง ระหวำ่งวนัท่ี 1 - 7 มิถนุำยน 2563 เวลำ 09.00 - 16.00 น. ได้ที่  

-  ชัน้ 1 ศนูย์ศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลยัศิลปำกร  
   วิทยำเขตพระรำชวงัสนำมจนัทร์ จงัหวดันครปฐม โทร. 09 7242 9333  
-  คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลำ  โทร. 0 7431 7619  
-  คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ จงัหวดัชลบรีุ โทร. 0 3810 2222 ตอ่ 2510  
-  คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โทร. 0 4320 2396 
-  หอนิทรรศกำรศิลปวฒันธรรม มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่โทร. 0 5321 8280  

ส่งทางไปรษณีย์  (กรุณำสง่ด้วย EMS เทำ่นัน้)   
  สง่ถึง ศนูย์ศิลปวฒันธรรมเฉลมิพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษำ  มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวงั
สนำมจนัทร์ เลขที่ 6 ถนนรำชมรรคำใน ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000  โดยผลงานต้องส่งถงึ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ระหว่างวันที่ 1 -  5 มิถุนายน 2563 เท่านัน้ 

ตัดสนิการประกวด     
   วนัอำทิตย์ที่ 14 มถินุำยน 2563 

ประกาศผลการตัดสนิ 

   วนัที่ 25 มิถนุำยน 2563 ณ ศนูย์ศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
วิทยำเขตพระรำชวงัสนำมจนัทร์ จงัหวดันครปฐม และ www.pttplc.com และสือ่ฯ ตำมที่ ปตท. ก ำหนด 
 
 
 
 
 



การรับผลงานคนื   
ผลงานที่ได้รับเกียรติบัตร และผลงานที่ไม่ได้รับการคดัเลอืก 

-  รอบแรก รับผลงำนคืนระหวำ่งวนัท่ี 18 - 21 มิถนุำยน 2563 เวลำ 10.00 - 16.00 น.  ณ  ศนูย์ศิลปวฒันธรรม 
   เฉลมิพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวงัสนำมจนัทร์  
   จงัหวดันครปฐม โทร. 09 7242 9333 (โดยจะแจ้งทำงโทรศพัท์ให้มำรับผลงำนคืนจำกเบอร์ติดตอ่ 
   ที่ให้ไว้ในใบสมคัร) 

  -  รอบสอง รับผลงำนคืนระหวำ่งวนัท่ี 25 - 30 มิถนุำยน 2563  ณ  คลงัเก็บภำพ ปตท. กรุงเทพมหำนคร 
  โทร. 0 2537 2159, 0 2537 1388  

** สำมำรถรับผลงำนคืนได้ในระหวำ่งเวลำ 09.00 - 16.00 น. ทกุวนัท ำกำร  ทัง้นี ้หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับ
ผลงานคืนภายในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงให้กรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิใน
ผลงานชิ้นทีส่่งเข้าประกวดน้ัน เป็นของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือน าส่งผลงาน  
 
  ข้ำพเจ้ำขอสง่ผลงำนเข้ำร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ที่ 35 โดยได้รับทรำบระเบียบกำร กำรแสดงครัง้นีแ้ล้ว 

ช่ือ – นำมสกลุ (ด.ช./ด.ญ./นำย/นำง/นำงสำว) Name – Surname (Mr./Mrs./Miss) 
  

 
วนั/เดือน/ปีเกิด 
                อำยตุ ่ำกวำ่ 9 ปี  อำย ุ9 - 13 ปี  อำย ุ14 - 18 ปี  ประชำชนทัว่ไป 

ที่อยูปั่จจบุนั (ที่อยูผู่้สง่ภำพ) 
เลขที่.................... หมูท่ี่.................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.............................................. 
แขวง/ต ำบล...................................... เขต/อ ำเภอ.............................................. จงัหวดั.......................................... 
รหสัไปรษณีย์................................... โทรศพัท์.................................................. E-MAIL......................................... 

 
ที่อยูส่ถำบนั 

สง่ผลงำนในนำม............................................................................................. ระดบัชัน้เรียน................................. 
เลขที่.................... หมูท่ี่.................... ตรอก/ซอย.............................................. ถนน.............................................. 
แขวง/ต ำบล...................................... เขต/อ ำเภอ.............................................. จงัหวดั.......................................... 
รหสัไปรษณีย์................................... โทรศพัท์.................................................. E-MAIL......................................... 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผลงำนท่ีได้รับรำงวลัถือเป็นกรรมสทิธ์ิของ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) และให้ ปตท. มีสทิธิแตเ่พียงผู้

เดียวตลอดระยะเวลำแหง่กำรคุ้มครองลขิสทิธ์ิตำมกฎหมำย  ในกำรท ำซ ำ้ ดดัแปลง เผยแพร่ตอ่สำธำรณชน หรือ น ำผลงำนไป
ใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของ ปตท. โดยไมม่ีคำ่ตอบแทน  ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะไมใ่ห้สทิธิแก่บคุคลอื่นในกำรด ำเนินกำร
ข้ำงต้น อกีทัง้ ตกลงให้เอกสำรใบสมคัรนีเ้ป็นหนงัสอือนญุำตให้สทิธิแก่ ปตท. ตำมควำมในมำตรำ 16 แหง่พระรำชบญัญตัิ
ลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 (ในกรณีที่เป็นผู้ เยำว์ จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรยื่นเอกสำรกำรรับ
สมคัร) 

ลงช่ือ ..................................................... ปตท. ลงช่ือ ............................................................ ผู้สง่ผลงำน 
          วนัท่ี ............ / .............. / .............       วนัท่ี ............ / .............. / ............. 

 
หนังสือให้ความยนิยอม (กรณีผู้สง่ผลงำนประกวดเป็นผู้ เยำว์ อายุน้อยกว่า 20 ปี) 

 
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง…….…………………………….อยูบ้่ำนเลขที่……………….........………………. 

………………………………………………………………………………………………….………………….........… 
ขอท ำหนงัสอืยินยอมให้ ด.ช./ด.ญ./นำย/นำงสำว ......................................................................สง่ผลงำนร่วมประกวดใน
โครงกำรประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ที่ 35 ปี 2563 ในหวัข้อ “เมอืงเลก็ เมืองใหญ่ หำยใจเต็มปอด” โดยปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำร
ประกวดฯตำมที่ระบใุนใบสมคัรทกุประกำร 

      ลงช่ือ ............................................................ ผู้ปกครอง 
       วนัท่ี ............ / .............. / .............  
 

ข้ำพเจ้ำขอสง่ผลงำนเข้ำร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครัง้ที่ 35 โดยรับทรำบระเบยีบกำร กำรแสดงครัง้นี ้



 
ข้อมูลผลงาน 

 

แนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

ล ำดบั ช่ือผลงำน เทคนิค ขนำด (ซม.) รำคำผลงำน (บำท) 
1 ไทย    

องักฤษ 
2 
 

ไทย    
องักฤษ 

3 ไทย    
องักฤษ 

 
 

 
 ใบรับคืนผลงาน 

ล ำดบั ช่ือผลงำน *เลขทะเบียน 

1 ไทย  

2 ไทย  

3 ไทย  
 
  ลงช่ือ ............................................................ ผูรั้บผลงำน 
   วนัท่ี ............ / .............. / ............. 


