โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวนชัดเจน ดวยปากกาหมึกสีเขมเทานั้น และติดไวดานหลังผลงานที่สงเขาประกวด (ถายสำเนาแบบฟอรมน�้ได)

หนังสือนำสงผลงาน

*สติ๊กเกอรทะเบียนเลขที่

ขาพเจาขอสงผลงานเขารวมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 โดยไดรับทราบระเบียบการ การแสดงครั้งน�้แลว
ชื่อ - นามสกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว)

Name - Surname (Mr./Mrs./Miss)

วัน /เดือน/ ปเกิด
อายุต่ำกวา 9 ป

อายุ 9 - 13 ป

อายุ 14 - 18 ป

ประชาชนทั�วไป

ที่อยูปจจุบัน (ที่อยูผูสงภาพ)
เลขที่……………… หมูที่………………… ตรอก/ซอย……………………………………….. ถนน……………………………………………..
แขวง/ตำบล……………………………….. เขต/ อำเภอ………………………………………. จังหวัด…………………………………………..
รหัสไปรษณ�ย………………………………. โทรศัพท………………………………………….. E-MAIL………………………………………….
ที่อยูสถาบัน
สงผลงานในนาม………………………………………………………………………………….. ระดับชั้นเรียน……………………………………
เลขที่……………… หมูที่………………… ตรอก/ซอย……………………………………….. ถนน……………………………………………..
แขวง/ตำบล……………………………….. เขต/ อำเภอ………………………………………. จังหวัด…………………………………………..
รหัสไปรษณ�ย………………………………. โทรศัพท………………………………………….. E-MAIL………………………………………….

ขาพเจายินยอมใหผลงานที่ไดรับรางวัลถือเปนกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และให ปตท. มีสิทธิ์แตเพียงผูเดียวตลอดระยะ
เวลาแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน หรือ นำผลงานไปใชประโยชนในการดำเนินงาน
ของ ปตท. โดยไมมีคาตอบแทน ทั้งน�้ ขาพเจาตกลงที่จะไมใหสิทธิ์แกบุคคลอื่นในการดำเนินการขางตน อีกทั้ง ตกลงใหเอกสารใบสมัครน�้
เปนหนังสืออนุญาตใหสิทธิ์แก ปตท. ตามความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ในกรณ�ที่เปนผูเยาว จะตองไดรับความ
ยินยอมจากผูแทนโดยชอบดวยกฎหมายในการยื่นเอกสารการรับสมัคร)
ลงชื่อ………………………………………………….ผูสงผลงาน
วันที่ …………. / …………………… / …………….

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34
ในหัวขอ ของขวัญแดพระราชา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดใหมีการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำป 2562 เพื่อสงเสริมใหศิลปน
ทุกระดับมีความคิดริเริ�มสรางสรรคและสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะรวมสมัยของไทย โดยไดวางระเบียบการประกวด ดังตอไปน�้
ประเภทศิลปกรรม ไดแก
ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และผลงาน
สรางสรรคทางดานทัศนศิลปอื่นๆ
คุณสมบัติของผูสงผลงานเขาประกวด
1. เปนบุคคลสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยูในประเทศไทย
2. เปนผูสรางสรรคศิลปกรรมที่สงเขาประกวดดวยฝมือและความคิด
ของตนเองและเปนเจาของลิขสิทธ์ิในงานที่เขาประกวด
3. เปนศิลปกรรมที่ไมเคยเขาประกวดหรือแสดง ณ ที่อื่นใดในประเทศไทย
มากอน
ผูสงผลงานเขาประกวดแบงเปน 2 ระดับ ดังน�้
1. ระดับเยาวชน มี 3 กลุม
- กลุมอายุต่ำกวา 9 ป (แจงเกิดตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2553)
- กลุมอายุ 9 - 13 ป (แจงเกิดตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2548
ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553)
- กลุมอายุ 14 - 18 ป (แจงเกิดตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2544
ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548)
2. ระดับประชาชนทั�วไป (แจงเกิดไมเกินวันที่ 4 พฤษภาคม 2544)
หัวขอการประกวด “ของขวัญแดพระราชา”
พระมหากษัตริย คือ ประมุขหรือผูปกครองสูงสุดของประเทศ จะเห็นไดวา
ประเทศไทยตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั มีพระมหากษัตริยเ ปนประมุขปกครองประเทศ
อันเกิดจากแนวความคิดที่วา แตเดิมมนุษยยังมีนอย ดำรงชีพแบบเรียบงายอยูกับ
ธรรมชาติ และเมือ่ มนุษยขยายพันธุม ากขึน้ ธรรมชาติตา ง ๆ เริม� หมดไป เกิดการ
แกงแยงกันทำมาหากิน เกิดปญหาสังคมขึ้น จึงตองหาทางแกไข คนในสังคมจึง
คิดวาตองพิจารณาคัดเลือกใหบคุ คลทีเ่ หมาะสมและมีความเฉลียวฉลาด ไดรบั การ
แตงตั้งใหเปนผูพิจารณาตัดสิน เมื่อเกิดกรณ�ปญหาตาง ๆ ซึ�งตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ทำใหคนในสังคมพอใจ และยินดี ประชาชนทั้งหลาย
จึงเปลงอุทานวา “ระชะ” หรือ “รัชชะ” หรือ “ราชา” แปลวา ผูเ ปนทีพ่ อใจประชาชน
ยินดี ตอมาเลยเรียกวา พระราชา ดวยเหตุที่วาการกระทำหนาที่ดังกลาวไมมีเวลา
ไปประกอบอาชีพ ประชาชนทั้งหลายพากันบริจาคยกที่ดินให จึงเปนผูมีที่ดินมาก
ขึน้ ตามลำดับ คนทัง้ หลายจึงเรียกวา เขตตะ แปลวา ผูม ที ด่ี นิ มาก และเขียนในรูป
ภาษาสันสกฤตวา เกษตตะ หรือ เกษตร ในที่สุดเขียนเปนพระมหากษัตริย
ดังนั้น ความหมายโดยรวมของคำวา “พระมหากษัตริย” ก็คือ ผูที่ยึดครอง
หวงแหนและขยายผืนแผนดินไวใหแกประชาชน หรือ อาณาประชาราษฎรทพ่ี ระองค
ทรงเสียสละเลือดเน�้อและชีวิต กอบกูเอกราชบานเมืองไวใหชนรุนหลัง อยางเชน
ประเทศไทยของเราน�้ ถาไมมีพระมหากษัตริยทรงยึดถือครอบครองผืนแผนดิน
ไทยไว คนไทยทุกคนจะมีผืนแผนดินไทยอยูทุกวันน�้ไดอยางไร (อางอิงขอมูลจาก
https://th.wikibooks.org)
พระมหากษัตริยองคปจจุบันคือ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร โดยทรงรับตำแหน�งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แตใน
ทางนิตินัยถือวาพระองคเสด็จขึ้นทรงราชยตั้งแตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ทัง้ น�้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไดกำหนดใหมกี ารประกอบการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณ� เพื่อความเปนสวัสดิมงคลของประเทศชาติ

และราชอาณาจักร ใหเปนที่ชื่นชมยินดีของประชาชน
การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำป 2562 กำหนดจัด
ประกวดในหัวขอ "ของขวัญแดพระราชา" เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชน นักเรียน
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั�วไปที่สนใจทุกระดับไดมีโอกาสใชจินตนาการ
และแสดงความสามารถในการสรางสรรคผลงานศิลปะทุกประเภททัง้ ดานจิตรกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ ถายทอดความรูสึกนึกคิดในการตั้งใจทำความดี
อาทิ การเปนลูกทีด่ ขี องพอแม การตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจทำงานดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต
การดูแลรักษาสิง� แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความรัก ความผูกพัน
การเอื้ออาทรตอกัน และความสมัครสมานสามัคคี อันนำมาซึ�งความมั�นคงแก
ประเทศเพื่อสนองแนวพระราชปณิธาน และเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติองคพระ
ประมุขของปวงชนชาวไทย “สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร” ในโอกาสทีพ่ ระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตเิ ปนพระมหากษัตริยอ งค
ที่ 10 แหงกรุงรัตนโกสินทร
การสงงานเขาประกวด
1. เอกสารการรับสมัคร ประกอบดวย
• ใบสมัครฉบับจริงที่ครบถวนสมบูรณ
• สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผูสงผลงานเขาประกวดพรอม
รับรองสำเนาถูกตอง จำนวน 1 ชุด (ในกรณ�ทเ่ี ปนผูเ ยาวตอ งไดรบั ความ
ยินยอมจากผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย)
• สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (กรณ�
ที่ผูสงผลงานเขาประกวดเปนผูเยาว)
2. ผูส ง ผลงานเขาประกวดมีสทิ ธิส์ ง ผลงานไดไมเกินคนละ 3 ชิน้ ตอใบสมัคร
1 ใบ
3. ผูสงงานเขาประกวดจะตองกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู อีเมล พรอมกรอก
ขอมูลอื่นๆ ลงในใบสมัครอยางละเอียด และชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
• ผูสงงานเขาประกวดระดับเยาวชน กลุมอายุต่ำกวา 9 ป และกลุมอายุ
9 - 13 ป จะตองสงผลงานทีม่ ขี นาดไมตำ่ กวา 40 x 60 เซนติเมตร หรือ ไมตำ่ กวา
ขนาด A2 และไมเกิน 60 x 80 เซนติเมตร หรือ ไมเกินขนาด A1 ทั้งน�้ไมรวม
กรอบหรือฐาน
• ผูสงงานเขาประกวดระดับเยาวชนกลุมอายุ 14 - 18 ป จะตองสง
ผลงานที่มีขนาดไมต่ำกวา 60 x 80 เซนติเมตรและมีความกวาง ความยาว หรือ
ความสูงไมเกิน 100 เซนติเมตร ทั้งน�้ไมรวมกรอบหรือฐาน
• ผูสงงานเขาประกวดระดับประชาชนทั�วไปจะตองสงผลงานที่มีขนาด
รวมกรอบ หรือฐาน ความกวาง ความยาว หรือความสูงไมเกิน 200 เซนติเมตร
4. งานที่สงเขาประกวดจะตองอยูในสภาพที่เรียบรอย พรอมที่จะติดตั้งได
ทั้งน�้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมเขารวมแสดงผลงาน คณะกรรมการดำเนินงานจะระวังรักษา
ผลงานที่เขาประกวดอยางดีที่สุด ยกเวนความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย
5. ผูส ง ผลงานเขาประกวดตกลงให ปตท. มีสทิ ธ์แิ ตเพียงผูเ ดียวตลอดระยะ
เวลาแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอ
สาธารณชน หรือ นำผลงานของผูสงผลงานเขาประกวดไปใชประโยชนในการ
ดำเนินงานของ ปตท. โดยไมมคี า ตอบแทน ทัง้ น�้ ผูส ง ผลงานเขาประกวดตกลง
ทีจ่ ะไมใหสทิ ธ์แิ กบคุ คลอืน่ ในการดำเนินการขางตน โดยผูส ง ผลงานเขาประกวด
ตกลงใหเอกสารใบสมัครน�้เปนหนังสืออนุญาตใหสิทธิ์แก ปตท. ตามความใน
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ในกรณ�ทเ่ี ปนผูเ ยาว จะตอง
ไดรบั ความยินยอมจากผูแ ทนโดยชอบดวยกฎหมายในการยืน่ เอกสารการรับสมัคร)

การตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดังตอไปน�้
ศาสตราจารยกิตติคุณกำจร สุนพงษศรี
ประธานกรรมการ
อาจารยธงชัย รักปทุม
กรรมการ
ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง
กรรมการ
ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
กรรมการ
ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง
กรรมการ
ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณ�
กรรมการ
รองศาสตราจารยทินกร กาษรสุวรรณ
กรรมการ
นายระยอง ยิ้มสะอาด
กรรมการ
ดร. สังคม ทองมี
กรรมการ
อาจารยพีระพงษ ดวงแกว
กรรมการ
ผูอำนวยการหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการและเลขานุการ
การตัดสินจะไมแยกประเภทในการใหรางวัล แตจะถือคุณภาพของผลงาน
เปนสำคัญ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ยุติ และคณะกรรมการฯ
มีสิทธิ์เพิ�มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ�งไดตามความเหมาะสม
รางวัลพรอมใบประกาศเกียรติคุณและทัศนศึกษา
1. ระดับเยาวชน แบงรางวัลในแตละกลุมดังน�้
กลุมอายุต่ำกวา 9 ป
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลดีเดน
5 รางวัล รางวัลละ
7,000 บาท
และไดรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาประเทศในเอเชียหรือตามที่ ปตท.กำหนด
รางวัลละ 2 ทาน (ศิลปนและผูติดตาม)
กลุมอายุ 9-13 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล
15,000 บาท
รางวัลดีเดน
5 รางวัล รางวัลละ
10,000 บาท
และไดรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาประเทศในเอเชียหรือตามที่ ปตท.กำหนด
รางวัลละ 2 ทาน (ศิลปนและผูติดตาม)
กลุมอายุ 14-18 ป
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลดีเดน
5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
และไดรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาประเทศในยุโรปหรือตามที่ ปตท.กำหนด
2. ระดับประชาชนทั�วไป
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 200,000 บาท
รางวัลดีเดน
5 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
และไดรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาประเทศในยุโรปหรือตามที่ ปตท.กำหนด
หมายเหตุ
- ผูที่ไดรับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัล จะตองรับผิดชอบในการจายภาษี
ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะผูท ส่ี ามารถเดินทางตามวันที่ ปตท. กำหนด และไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเรียกรองเปนเงินคืนได
กรรมสิทธิ์และลิขสิทธ์ิในผลงานที่ไดรับรางวัล
ผูสง ผลงานเขาประกวดและไดรบั รางวัลตกลงวา ผลงานที่ไดรบั รางวัลใหถอื
เปนกรรมสิทธิ์ของ ปตท. และตกลงโอนลิขสิทธิ์ในผลงานดังกลาวใหแก ปตท.
ซึ�ง ปตท. มีสิทธ์ินำผลงานที่ไดรับรางวัลไปใชประโยชนในการดำเนินงานของ
ปตท. ไดโดยไมมีคาตอบแทน
ทัง้ น�้ ผูส ง ผลงานเขาประกวดที่ไดรบั รางวัลขางตนใหคำรับรองวา ภายหลัง
จากที่ไดรบั การประกาศใหเปนผูไ ดรบั รางวัลแลว จะทำสัญญาโอนลิขสิทธิ์ในงาน
ที่ไดรับรางวัลใหกับ ปตท. ตอไปภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด
การสงผลงาน
สงผลงานดวยตนเอง ระหวางวันที่ 22 - 28 เมษายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น. ไดที่

- ชั้น 1 ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
โทร. 09 7242 9333
- คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
โทร. 0 7431 7619
- คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
โทร. 043 202 396 ตอ 2360
- คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
โทร. 0 3810 2222 ตอ 2510
- หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
โทร. 053 218 280
สงทาง EMS
สงถึง ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
ตำบลพระปฐมเจดีย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โดยผลงานตองสง
ถึงศูนยศิลปวัฒนธรรมฯ ในระหวางวันที่ 15 - 21 เมษายน 2562 เทานั้น
ตัดสินการประกวด
วันอาทิตยที่ 5 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม
www.pttplc.com
สื่อ ฯตามที่ ปตท.กำหนด
พิธีประทานรางวัลและการแสดงผลงาน
ระหวางวันที่ 5 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานทีต่ ามที่ ปตท.กำหนด
การแสดงผลงานสัญจร
ระหวางวันที่ 23 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ระหวางวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562
ณ หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ระหวางวันที่ 6 - 31 ธันวาคม 2562
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินทร
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
การรับผลงานคืน
ผลงานที่ไมไดรับการคัดเลือก
รอบแรก รับผลงานคืนระหวางวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม โทร. 09 7242 9333, 0 3427 3301 (โดยจะแจงทาง
โทรศัพท ใหมารับผลงานคืนจากเบอรติดตอที่ใหไวในใบสมัคร )
รอบสอง รับผลงานคืนระหวางวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562
ณ คลังเก็บภาพ ปตท. กรุงเทพมหานคร โทร. 02 537 2159
ผลงานที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมแสดงแตไมไดรับรางวัล
รับผลงานคืนระหวางวันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ 2563 ณ คลังเก็บภาพ
ปตท. กรุงเทพมหานคร
** กรุณารับผลงานคืนไดในระหวางเวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวันทำการ ทั้งน�้ หากผูสง
ผลงานเขาประกวดไมมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนดไว ใหถือวาผูสงผลงาน
เขาประกวดตกลงใหกรรมสิทธ์ิในผลงานชิ้นที่สงเขาประกวดนั้น เปนกรรมสิทธิ์ของ บริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) **

หนังสือใหความยินยอม (กรณ�ผูสงผลงานประกวดเปนผูเยาว อายุนอยกวา 20 ป)
ขาพเจา นาย/นาง…….…………………………….อยูบานเลขที่……………………………………….……………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
ขอทำหนังสือยินยอมให ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว …………………………………………………………….สงผลงานรวมประกวดในโครงการประกวด
ศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 34 ป 2562 ในหัวขอ “ของขวัญแดพระราชา” โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดฯตามที่ระบุในใบสมัครทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………… ผูปกครอง
วันที่ ………… / ………….. / ………….
ขาพเจาขอสงผลงานเขารวมประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 โดยรับทราบระเบียบการ การแสดงครั้งน�้

ขอมูลผลงาน
แนวคิดในการสรางสรรคผลงาน

ผลงานที่สงเขาประกวด
ลำดับ
1
2
3

เทคนิค

ชื่อผลงาน

ขนาด (ซม.)

ราคาผลงาน
(บาท)

ไทย
อังกฤษ
ไทย
อังกฤษ
ไทย
อังกฤษ

ใบรับคืนผลงาน
ชื่อผลงาน

ลำดับ
1

ไทย

2

ไทย

3

ไทย

*เลขทะเบียน

ลงชื่อ………………………………………………….ผูรับผลงาน
วันที่ …………. / …………………… / …………….

