โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่

13
ป 2561

ธรรมชาติ
พฤกษา
พนาลี

รวมถายทอดความประทับใจ ในความงามของพรรณไม
ที่บานสะพรั่งอยูทั่วเมืองไทย ซึ่งธรรมชาติไดรังสรรคไว
เปรียบดั่ง “อาภรณประดับโลก” ที่มอบความสดชื่น
และความอุดมสมบูรณแกพื้นดินและผืนปา

กลุมที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา กลุมที่ 2 อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
เปดรับผลงานตั้งแต 1 มิถุนายน-25 ตุลาคม 2561 การตัดสินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทาง WebSite : http://www.nanmee.com
สงผลงานที่ : บริษัท นานมี จำกัด เลขที่146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-648-8000 ติดตอฝายการตลาด ดาวนโหลดใบสมัครไดที่
www.nanmee.com
: สนับสนุนโครงการประกวดโดย :

ใบสมัครโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถวยพระราชทาน
หัวขอ : ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี ครั้งที่ 13 ป 2561
เลขที่รับภาพ...........................................................................

โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(กรุณากรอกใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ชิ้นงาน ขนาดชิ้นงานไม่ต่ำกว่า 100x120 ซ.ม.และไม่เกิน 120x150 ซ.ม. ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น)

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................นามสกุล............................................................................................................
(Mr./Miss/Ms.).......................................................................................................Surname........................................................................................................
วัน เดือน ปีเกิด ............................................................................... หมายเลขบัตรประชาชน...........................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................โทรศัพท์มือถือ...............................................................................
E-mail...............................................................................................................facebook...............................................................................................................
กลุ่มที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
กำลังศึกษาอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา

กลุ่มที่ 2 อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ชั้นปีที่ .................... คณะ .......................................................................................... สถาบันการศึกษา ..........................................................................................
ที่อยู่สถาบันการศึกษา .........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................โทรศัพท์.....................................................................................
จบการศึกษาแล้วระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ...................................................... สถานที่ทำงาน ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................โทรศัพท์ ...................................................................................................
ชื่อผลงาน...............................................................................................................................................................................................................................................
ขนาดผลงาน (กว้างxยาว)...................................................................... เทคนิค.................................................................................................................................
ท่านใช้สียี่ห้อใดวาดภาพส่งประกวด....................................................................................................................................................................................................
แนวความคิดในการสร้างผลงาน.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
ท่านทราบข่าวโครงการประกวดในครั้งนี้จากสื่อใด ...........................................................................................................................................................................
คำรับรอง
1. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวด 1 ใบ ต่อ 1 ชิ้นงาน โดยติดไว้ด้านหลังชิ้นงานอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่นและไม่เคยนำออกแสดงประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ
มาก่อนและยินยอมให้กลุ่มบริษัทนานมี นำผลงานออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
3. กรณีที่ผลงานไม่ได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้าจะมารับผลงานด้วยตนเองภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 หากข้าพเจ้าไม่มารับผลงานคืนตามระเบียบการที่กำหนดของบริษัทฯ ถือว่า
ข้าพเจ้าได้สละสิทธิ์ในผลงานนั้น และยินยอมมอบให้ผู้จัดการประกวดมีสิทธิดำเนินการตามที่เห็นสมควร เช่น มอบให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่น เป็นต้น
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัลพิเศษ และรางวัลสนับสนุนพิเศษ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทนานมี เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และอาจนำมาแสดงในนิทรรศการต่างๆต่อไป
5. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขอื่นที่ปรากฏในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทุกประการและยอมรับในคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ลงชื่อ .......................................................................................................................................... ผู้สมัครเข้าประกวด วันที่สมัคร ____ / ___ / ____
ลงชื่อ ........................................................................................................................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร วันที่รับภาพ ____ / ____ / ____

โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม
ครั้งที่ 13 ประจำป 2561
กลุม บริษทั นานมี ไดกอ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2492 เติบโตจากรานหนังสือภาษาจีน “หน่ำมุย ” และกาวเขาสูก ารผลิตเครือ่ งเขียน เครือ่ งใชสำนักงาน
และอุปกรณศิลปะครบวงจร จนเปนที่รูจักและยอมรับของคนไทยและตางประเทศมานานกวา 69 ป โดยมีเปาหมายในการสงมอบ “สินคาคุณภาพใน
ราคายอมเยา” เพื่อใหผูบริโภคไดใชประโยชนในวงกวาง ภายใตเครื่องหมายการคา
โดยในป พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรทำการวิจัยและพัฒนา “สีศิลปากร” ภายใตโครงการ “ผลิตสีคุณภาพราคา
ประหยัดและปลอดสารพิษ สำหรับงานศิลปะ” เพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงานศิลปะที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพวงการศิลปะของประเทศให
เขมแข็งยิ่งขึ้น โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อผลิตภัณฑ “สีศิลปากรประดิษฐ”
สีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ศิลปน และประชาชนทั่วไปที่สนใจงานศิลปะ และ “สีวิจิตรรงค” สีสำหรับศิลปนระดับมืออาชีพ สีทั้งสองกลุมประกอบดวย
สีน้ำ สีน้ำมัน และสีอะคริลิค
กลุมบริษัทนานมี ไดรณรงคสงเสริมการเรียนรูและ จัดกิจกรรมดานศิลปะมาอยางตอเนื่อง ผานโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมโดยใน
ปพ.ศ. 2561 ไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ 13 โดยกำหนดหัวขอคือ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” ดวยประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมสมบูรณมีภูมิทัศนและ
ธรรมชาติที่งดงามอยูทั่วทุกภูมิภาคของไทย มีปาเขาลำเนาไพรที่ดาษดื่นดวยพรรณไมและพฤกษานานาพรรณอันทรงคุณคา ดอกไมหลากสีสันเหลานี้
กอเกื้อใหโลกนี้สวยงามนาอยูเปรียบดั่ง “อาภรณประดับโลก” ที่เติมเต็มความสดชื่นรื่นรมยใหแกมวลสิ่งมีชีวิตไดพึ่งพาอาศัย คุณคาความงามแหง
พฤกษา พนาลี ทัว่ แผนดินสยามนี้ เปนสมบัตทิ ค่ี นไทยทุกคนควรหวงแหนและรักษาใหคงอยูต ราบนานเทานาน การประกวดในปน้ี จึงขอเชิญชวนเยาวชน
และประชาชนทั่วไป ไดรวมรังสรรคผลงาน ถายทอดความงดงามตระการตาหลากสีสันผานจินตนาการและความรูสึกเปนภาพผลงานอันวิจิตร สราง
สุนทรีภาพ ความสุขและติดตาตรึงใจอยางมิรูลืมใหคนไทยและชาวตางชาติอยากชื่นชมความงามตามธรรมชาติของไทยจริงสักครั้ง
กลุมบริษัทนานมี หวังเปนอยางยิ่งวา โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมนี้ จะเปนเวทีหนึ่งที่เปนพลังขับเคลื่อนผลักดันใหเยาวชนและบุคคลที่
มีใจรักศิลปะ ไดแสดงออกในทางสรางสรรค และเปนแรงบันดาลใจที่ดี ซึ่งสามารถผลักดันใหคนไทยในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีหัวใจรักในศิลปะ
มากยิ่งขึ้นทั้งยังเปนโครงการที่จะชวยในการพัฒนาคนใหเปนกำลังสำคัญใน การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจไดใชความคิดสรางสรรค และ
จินตนาการถายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบงปนประสบการณในหลาก
หลายแงมุมใหกับสังคมไดรับรู
2. เพื่อใหคนไทยประจักษเห็นคุณคาของธรรมชาติและความงามของ
พรรณไม และรวมกันรักษา หลีกเลี่ยงการทำลาย เพื่อใหธรรมชาติที่
งดงามคงอยูคูแผนดินไทยตลอดไป
3. เพื่อสนับสนุนใหผูที่สนใจดานศิลปะไดฝกฝนพัฒนาทักษะฝมือ และมี
โอกาสที่จะเผยแพรผลงานใหสาธารณชนไดรวมชื่นชม
4. เพื่อผลักดันใหผูที่มีความสามารถดานศิลปะสรางสรรคผลงานที่มี
คุณภาพอยางตอเนื่อง อันเปนการชวยสงเสริมวงการศิลปะของไทยให
กาวไกลยิ่งขึ้น

การพิจารณาตัดสินผลงาน จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. เนื้อหา พิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของ
ผูเขารวมประกวดความสอดคลองของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดตางๆ
ในการนำเสนอ
2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใชสี องคประกอบศิลป ความ
กลมกลืน วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช และความคิดสรางสรรคในการ
สรางผลงาน
3. ความคิด อารมณและความรูสึก พิจารณาจากอารมณและความรูสึก
รวมที่ไดรับเมื่อไดชมผลงาน
หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ
ก็ตามที่เห็นสมควรแกคุณคาของผลงานที่สงเขาประกวด ทั้งนี้คำตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเปนที่สุดจะอุทธรณมิได

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน
1. อาจารยปญญา วิจินธนสาร ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป
2. อาจารยชิโนรส รุงสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. อาจารยเนติกร ชินโย อาจารยประจำคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
4. นายวินัย ปราบริปู ผูอำนวยการหอศิลปริมนาน
5. ผูชวยศาสตราจารยอนุพงษ จันทร ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
6. อาจารยประสิทธิ์ วิชายะ อาจารยภาควิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผูจัดการ กลุมบริษัทนานมี
8. อาจารยวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาสงผลงาน
สถานที่สงผลงาน
การตัดสิน
การประกาศผล
การมอบรางวัลและพิธีเปดนิทรรศการ
ระยะเวลาจัดนิทรรศการ
สถานที่จัดนิทรรศการ

1 มิถุนายน - 25 ตุลาคม 2561
บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-648-8000 ติดตอฝายการตลาด E-mail : horse@nanmee.com
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561
นานมีแกลเลอรี่ ชั้น 3 บริษัท นานมี จำกัด

ผูสงผลงานเขาประกวดแบงเปน 2 กลุม
กลุมที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และอาชีวศึกษา
กลุมที่ 2 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
กติกาการสงภาพเขาประกวด
1. ภาพผลงานของผูเขาประกวดตองเปนผลงานใหมที่ทำดวยฝมือและความ
คิดของผูเขาประกวดเองไมไดลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผูอื่น และผลงาน
นั้นตองไมเคยนำออกแสดง ประกวดตีพิมพหรือเผยแพรในสื่อใดๆ มากอน
หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผูอื่น ผูสงผลงานตองรับ
ผิดชอบแตเพียงผูเดียว
2. ผลงานจิตรกรรมทีส่ ง เขาประกวด กำหนดใหใชสนี ำ้ สีนำ้ มัน หรือสีอะคริลคิ
โดยสามารถแตงเติมเทคนิคประกอบการวาดภาพไดตามความคิดสรางสรรค
ผูเขาประกวดสามารถสงผลงานได ไมเกินทานละ 3 ชิ้น ขนาดไมต่ำกวา
100x120 เซนติเมตร และไมเกิน 120x150 เซนติเมตร
3. ผูเขาประกวดตองแจงชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยูปจจุบัน เบอรโทรศัพท
(ทีส่ ามารถติดตอได) ชือ่ ผลงาน เทคนิคสี แนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน
และรายละเอียดอื่นๆ ดวยตัวบรรจง หรือพิมพอยางละเอียดและชัดเจนตาม
แบบฟอรมที่กำหนดให ซึ่งสามารถอัดสำเนาแบบฟอรมใบสมัคร หรือดาวน
โหลดไดทเ่ี ว็บไซท www.nanmee.com สงผลงานดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย
(ถือวันประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ) โดยสงมาที่ บริษัท นานมี จำกัด
เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-648-8000 เว็บไซท www.nanmee.com
4. ผลงานที่สงตองอยูในสภาพที่เรียบรอยเหมาะสมที่จะติดตั้ง หากเปนงาน
ที่ตองมีการติดตั้งพิเศษ ผูสงจะตองมาดูแลการติดตั้งดวยตนเอง
หมายเหตุ : บริษัทฯ จะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่สงเขาประกวด
อยางดีที่สุด ยกเวน ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยและการชำรุด
เสียหายจากการจัดสงกอนถึงการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
กรรมสิทธิ์ในผลงานจิตรกรรมที่ไดรับรางวัล
ผลงานจิตรกรรมที่ไดรับรางวัลจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กลุมบริษัทนานมี
โดยทางบริษัทฯ จะจัดเก็บเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนอยางสมเกียรติ และ
อาจนำมาจัดแสดงในนิทรรศการตางๆ ตอไป ผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่สง
เขาประกวด กลุมบริษัทนานมี มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ เผยแพรผลงานลงใน
สูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหมทุกประเภท และให
ถือเปนสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงาน หรืออาจนำผลงาน
บางสวนหรือทั้งหมดมอบใหแกสวนราชการหรือองคกรการกุศล หรืออื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพรผลงานของผูเขารวมประกวดดังกลาวใหเปนที่แพรหลาย

การรับผลงานคืน
1. คณะกรรมการจัดการประกวด จะไมจัดสงคืนผลงานที่ไมไดรับการ
คัดเลือกโดยผลงานที่ไมไดรับการคัดเลือก และไมไดรวมแสดงนิทรรศการ
เจาของผลงานสามารถติดตอขอรับคืนดวยตนเองภายใน 1 เดือน ภายหลัง
การประกาศรางวัล (15 พฤศจิกายน–14 ธันวาคม 2561)
2. ผลงานทีไ่ มไดรบั การคัดเลือก แตไดรว มแสดงนิทรรศการเจาของผลงาน
สามารถติดตอขอรับคืนดวยตนเองภายใน 1 เดือน หลังจากจบนิทรรศการ
(2 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2562)
3. สามารถรับคืนผลงานไดในเวลาทำการ ตั้งแต 9.00 น.–16.00 น. ที่
บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 (เพื่อสะดวกในการรับผลงานคืนโปรดโทรแจงลวงหนา
อยางนอย 2 วัน เพื่อจัดเตรียมภาพและเอกสารการรับคืนภาพ)
4. หากเจาของผลงานไมมารับคืนผลงานภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ
ถือวาเจาของผลงานสละสิทธิ์ความเปนเจาของในผลงานนั้นๆ ซึ่งทางคณะ
กรรมการจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป อาทิเชน นำงานบางสวน
หรือทั้งหมดมอบใหแกสวนราชการ หรือองคกรการกุศล หรืออื่นๆ เปนตน

รางวัลเกียรติคุณ
กลุมที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และอาชีวศึกษา
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
- ถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- เงินรางวัล 30,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีศิลปากรประดิษฐ อุปกรณวาดภาพ ตรามาและหนังสือจาก
สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 5,000 บาท
รางวัลดีเดน 2 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเดน
- เงินรางวัล 20,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีศิลปากรประดิษฐ อุปกรณวาดภาพ ตรามา และหนังสือจาก
สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 4,000 บาท
รางวัลพิเศษ 3 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- เงินรางวัล 10,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีศิลปากรประดิษฐ อุปกรณวาดภาพ ตรามา และหนังสือจาก
สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 3,000 บาท
รางวัลสนับสนุนพิเศษ 5 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนพิเศษ
- เงินรางวัล 5,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีศิลปากรประดิษฐ อุปกรณวาดภาพ ตรามา และหนังสือจาก
สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 3,000 บาท
กลุมที่ 2 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
- ถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
- เงินรางวัล 80,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีศิลปากรประดิษฐ อุปกรณวาดภาพ ตรามา และหนังสือจาก
สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 8,000 บาท
รางวัลดีเดน 2 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเดน
- เงินรางวัล 40,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีศิลปากรประดิษฐ อุปกรณวาดภาพ ตรามา และหนังสือจาก
สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 6,000 บาท
รางวัลพิเศษ 3 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
- เงินรางวัล 20,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีศิลปากรประดิษฐ อุปกรณวาดภาพ ตรามา
- ผลิตภัณฑสีศิลปากรประดิษฐ อุปกรณวาดภาพ ตรามา และหนังสือจาก
สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 5,000 บาท
รางวัลสนับสนุนพิเศษ 15 รางวัล
- ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนพิเศษ
- เงินรางวัล 15,000 บาท
- ผลิตภัณฑสีศิลปากรประดิษฐ อุปกรณวาดภาพ ตรามา และหนังสือจาก
สำนักพิมพทองเกษม มูลคา 4,000 บาท
หมายเหตุ : ผูเขาประกวดมีสิทธิ์ไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผูที่
ไดรับรางวัลจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย 5% ของมูลคารางวัล เพื่อนำสงให
กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร

เอกสารประกอบการขอรับผลงานคืน
1. ใบรับคืนผลงาน (กรณีมาสงผลงานดวยตนเอง)
2. บัตรประชาชนเจาของผลงาน
3. กรณีใหผูอื่นมารับผลงานแทน เจาของผลงานจะตองทำใบมอบอำนาจ
ใหผูอื่นมารับแทน และสำเนาบัตรประชาชนผูมารับแทน 1 ชุดและสำเนา
บัตรประชาชนของเจาของผลงาน 1 ชุด

