


EXHIBITION CATEGORY
 The open contest exhibition includes two categories : 
 print and drawing.

ELIGIBILITY : Both Thai and foreign aritsts.
 
CONDITIONS AND REQUIREMENT OF ENTRY
  1. Artists may submit works in both categories. 
  2.  All works should be created from the year of 2017 and created 
on the paper only  (We do NOT ACCEPT any works printed on  photo – 
printed paper).
  3. All works must be created and signed by the artist himself/
herself, as well as indicated the year of creating the works clearly. 
Without the artist’s own signature, the work will not be considered to 
proceed into the selection  and judging process. 
  4. For the print category, all techniques, whether single or 
multiple utilization, including mono prints and digital prints will be 
accepted.  Prints should be on paper only ( no other surface allowed) 
For the Drawing category, all techniques and combinations, including 
the following media : charcoal, pencil, ink ,pastel,crayon,pen, ect. or 
mixed techniques will be accepted.    
  5. A size of work on the paper should not less than 40 x 60 cm. 
and should not exceed 80 x 120 cm. All works should be encased in 
tubes and sent by post. 
 
SUBMISSION FOR INITIAL SCREENING
Between September 15th to October 15th, 2018  
  1. Artists may submit a maximum of 3 entries per category 
(Print & Drawing). Submission must include the details of each art 
work, name of the artist, title of  work, techniques, year of  creating 
work and size of work.
  2.  Submission for the initial screening  must be sent in the form 
of image files of your works  (saved as JPEC files)  in CDs or  DVDs  
(digital system).The full size should not be more than 5 MB., with 
the delicateness of 150 dpi. The artist’s own signature and the year 
of creation should be indicated on the works evidently. The  artists 
send the art works  in  2 types  (select the one type)  
  *By post (saved as JPEC files) in CDs or DVDs  
  *By registration and upload your art works through  
    website : www.interprint.su.ac.th
  3. Silpakorn University reserves the right to exclude late entries 
arriving later than the specified period of submission. Silpakorn 
University reserves the right to keep all CDs or DVDs of the artists ‘ 
works entered for the initial screening and the CDs or DVDs will not 
be returned to the artists. 
 
SUBMISSION FOR FINAL SCREENING
  1. All artists (oversea residents and thai residents) who pass the 
initial screening are required to submit their original works  between 
November 6th – December 15th 2018.
  2. Overseas residents must submit their original works to the 
university for final screening  (in the same address as for submission 
for the initial screening) by airmail only. Original works must not 
be framed. They should be encased in tubes and posted without 
insurance. “Printed Matter” (No commercial value) should be written 
on the tubes.  
  3. Thai residents must submit their works by post  or  by 
themselves at L floor, Art and Culture Office, Office of the President, 
Silpakorn University : 22 Borommarachachonnani Road, Taling Chan 
District, Bangkok 10170, THAILAND
  4. The university will do the framing for all works which pass the 
initial screening.
  5. The organizer will not be responsible for any loss or damage 
of any kinds of works during shipping and handling to and from the 
exhibition including during the process of returning the works  back 
to the artists after the exhibition ends.

JURY
  1. There will be two jury screenings : initial and final. Entries which 
pass the initial screening will be automatically entered into the final 
screening.
  2. Approxmately 100 - 120 pieces will be considered to pass the 
initial screening and enter into the final screening.
  3. For the final screening, international jurors who are distinguished 
artists and / or highly profiled artistic scholars will be invited by the 
working committee to select  and judge for the final award - winning 
works.
  4. For the final screening, the jury committee  reserves the right for 
the process of final screening and judgment. The selection results and 
the command decision made by both initial and final jury committee 
is final and no appeal. The organizer will take care of all entered works 
for the process of screening, except the unexpected damages which 
happen beyond one’s control.

JURY MEMBERS
Initial Screening
1. Prof. Emeritus Ithipol  Thangchalok    National Artist and Honorary
           Artist of Distinction, Thailand
2. Prof. Decha  Warashoon       National Artist and Honorary 
                          Artist of Distinction, Thailand
3. Prof. Emeritus Pishnu  Supanimit      Professor,Faculty of Painting 
                    Sculpture and Graphic Arts, 
             Silpakorn University
4. Prof. Emeritus Preecha  Thaothong    National Artist and Honorary 
            Artist of Distinction, Thailand
5. Prof. Vichoke  Mukdamanee      National Artist
6. Prof. Thavorn  Ko-Udomvit     Honorary Artist of Distinction,  
            Thailand
7. Prof.Yanawit  Kunchaethong       Honorary Artist of Distinction,  
            Thailand 
            Dean, Faculty of Painting 
             Sculpture and Graphic Arts, 
           Silpakorn University
8. Assoc. Prof. Tinnakorn  Kasornsuwan  Department of Graphic Arts, 
              Faculty of Painting Sculpture 
            and Graphic Arts, 
             Silpakorn University
9. Prof. Pongdej  Chaiyakut       Professor
 
Final Screening
1. Prof. Decha  Warashoon     National Artist and Honorary  
            Artist of Distinction, Thailand
2. Prof.Liao Shiou – Ping        Director, Taiwan Academic
                          of Fine Arts, National
           Taiwan Normal University
3. Prof.Hisashi  Kuraji       Director, Aichi University
            of the Art Museum, Japan
4. Prof. Emeritus Pishnu  Supanimit      Professor,Faculty of Painting 
            Sculpture and Graphic Arts, 
            Silpakorn University, Thailand
5. Prof. Thavorn  Ko-Udomvit      Honorary Artist of Distinction, 
            Thailand

AWARDS
The prizes will be awarded in each category (Print and Drawing) :
Print   1  Grand Prize     300,000  Baht
     4  Triennale  Prizes     80,000  Baht per Prize
Drawing  1  Grand Prize     300,000  Baht
     4  Triennale  Prizes     80,000  Baht per Prize
     *Purchase Prizes       40,000  Baht per Prize
(Prizes might be awarded by co – sponsors of the exhibition and are 
not awarded separately between two categories)

 

  Silpakorn University  in cooperation with Bangkok Art and Culture Centre, will proceed the 5th Bangkok Triennale International Print 
and Drawing Exhibition during 2017 - 2019 for  the purposes of offering Thai and foreign artists an opportunity to display their most recent 
works in Print and Drawing and to demonstrate the progressive development of Modern  Art circle inner and across the  regions, as well as to 
provide the forum where Thai artists and printmakers can demonstrate their competence and creativity where they can interact with artists 
from other cultures all around the world and where they can share their experience and expertises in artistic and cultural perspectives.



	 		 มหาวิทยาลัยศลิปากร	ร่วมกบัหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร	จดัการ 
แสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาต	ิครัง้ที	่							5		ระหว่าง		ปี			พ.ศ.	2560	-	2562			เพ่ือสนบัสนนุ 
และส่งเสริมให้ศิลปินไทยและต่างประเทศ	 ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ 
และความคิดสร้างสรรค์	 อีกท้ังเพ่ือเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์	ความคิด	มมุมองทีห่ลากหลายในด้านศลิปวัฒนธรรม		ร่วมกบัศลิปิน
ต่างประเทศจากทั่วโลก	 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของศิลปินไทยให้อยู่ใน 
ระดบัสากล	และมศีกัยภาพทดัเทยีมกบันานาอารยประเทศ	โดยมรีะเบยีบ	ดงันี้

1. ประเภทของงานศิลปกรรมที่จัดแสดง
	 1.1		 ประเภทภาพพิมพ์
 1.2		 ประเภทวาดเส้น

2. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานศิลปกรรม
	 ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ

3. เงื่อนไขข้อก�าหนดของการส่งผลงานเข้าร่วมแสดง
3.1	 ศิลปินทุกท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกได้ทั้งผลงานประเภท 
	 ภาพพิมพ์และผลงานวาดเส้น
3.2	 เป็นผลงานภาพพิมพ์และผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์บนกระดาษเท่านั้น								
	 (ไม่รับผลงานที่พิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้พรินท์)	เป็นผลงานที่สร้างสรรค์
	 ขึ้นมาใหม่	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2560	
3.3	 เป็นผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้นด้วยตัวเอง	 มีลายเซ็นของศิลปินก�ากับอยู่ด้วย 
	 ทุกชิ้น	 โดยระบุปี	พ.ศ.	ที่สร้างสรรค์ผลงานให้ชัดเจน	(หากไม่มีลายเซ็นของ 
	 ศิลปินก�ากับ	ผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา)	
3.4	 เป็นผลงานภาพพิมพ์ทุกกระบวนการพิมพ์	 รวมไปถึงผลงานภาพพิมพ์ 
 โมโนพรินท์และดิจิตอลพรินท์	ส่วนผลงานวาดเส้น	ศิลปินสามารถใช้เทคนิค 
	 ได้อย่างอิสระ	 เช่น	 ปากกา	 ดินสอ	 เกรยอง	 ถ่าน	 หมึกจีน	 ฯลฯ	 หรือ 
	 เทคนิคผสม			
3.5	 	ขนาดของผลงานทั้งภาพพิมพ์และวาดเส้นบนกระดาษต้อง	ไม่ต�่ากว่า	40x60		
	 เซนติเมตร	และไม่เกินกว่า	80 x 120	เซนติเมตร ผลงานทุกประเภทต้อง
	 สามารถม้วนใส่กระบอก	และจัดส่งทางไปรษณีย์ได้
 

4. การจัดส่งผลงาน
4.1 รอบแรก (ส่งภาพถ่ายผลงาน)
•   ศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องส่งซีดีหรือดีวีดีภาพของผลงานภาพ 
พิมพ์หรือวาดเส้น ประเภทละ ไม่เกิน 3 ชิ้น  รายละเอียดข้อมูลของซีดีหรือดีวีดี 
ประกอบด้วย ชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน เทคนิคที่ใช้ ปีที่สร้างผลงาน และขนาด
ของผลงานจริง  
• ให้ส่งภาพถ่ายผลงานในระบบดิจิตอลเป็นซีดี/ดีวีดี หรือส่งผ่านเว็บไซต์  
www.interprint.su.ac.th โดยให้บันทึกไฟล์ภาพเป็นไฟล์ JPEG ขนาดของไฟล์
ภาพไม่เกิน 5 MB. และความละเอียด 150 dpi โดยต้องให้เห็นลายเซ็นของศิลปิน
และปีที่สร้างสรรค์ผลงานชัดเจน
  
 ศิลปินสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ 
 หรือทางเว็บไซต์ www.interprint.su.ac.th  (ส่งเพียงช่องทางเดียว)

•  ก�าหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561 หากส่งเกิน 
ระยะเวลาที่ก�าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับของ
ไปรษณีย์ และเวลาที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์เป็นตัวก�าหนด
หมายเหตุ : ซีดีหรือดีวีดีผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกรอบแรกทุกชิ้น
         จะไม่ส่งกลับคืนศิลปินผู้ส่งงาน

4.2 รอบที่สอง (การส่งผลงานจริง)
• ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกให้ส่งผลงานจริง
  ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2561 (ส่งทางไปรษณย์ีและส่งด้วยตนเอง)
• ศิลปินที่พ�านักอยู่นอกประเทศไทยให้ส่งผลงานโดยม้วนผลงานใส่กระบอก
ที่แข็งแรง และมีความยาวของกระบอกไม่เกิน 95 เซนติเมตร เพ่ือป้องกัน 
ผลงานช�ารุดเสียหายและจัดส่งทาง Air Mail ในลักษณะส่ิงตีพิมพ์ (Printed 
Matter) (ทั้งนี้ ศิลปินผู ้ส่งงานจะต้องไม่ด�าเนินการประกันภัยผลงาน)
• มหาวิทยาลัยจะด�าเนินการใส่กรอบภาพผลงานทุกชิ้นที่ผ่านการคัดเลือก
• มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานที่ส่งเข้ามาอยู่ในสภาพ 
  เสียหายหรือช�ารุดในระหว่างการขนส่งเข้าร่วมแสดง และในระหว่างการส่ง
  ผลงานกลับคืนยังศิลปิน 
 

SCHEDULE
 • Submission period for initial screening  
  September 15th –  October 15th, 2018  
 • Initial selection is proceeded
  November 1st – 2nd, 2018   
 •  Announcement of the initial selection
  November  5th, 2018    
 •  Submission period for the original works
  November 6th -  December 15th, 2018  
 •  Final selection is proceeded
  January 19th, 2019    
 •  Prize  winners are announced
  January 30th, 2019    

DURATION AND VENUE OF EXHIBITION
  May 30th – August 11th  2019    
  9th Floor, Exhibition Hall,
  Bangkok  Art and Cultural Center, Thailand

TERMS AND CONDITIONS
  1. CDs or DVDs submitted for the initial screening will not be  
returned to the artists.
  2.  All awarding – winning  works will become part of the collection of  
Silpakorn University, Thailand, except Purchase Prize Winning works  
will be part of the collection of the sponsors.
  3. Silpakorn University retains the  right to photograph and print   
photographs of prize winning works and selected works for use 
in catalogues, public relations (non – commercial publicity) and for 
educational purposes only, including the right to post images of  
the works on any relevant media, inclusive of website on a long-term
basis.

 
  

RETURNING  WORKS
  1. For oversea residents, Silpakorn University will be responsible for  
repackageing  all the works appropriately in the tubes and returning
by post to the artists.
  2. For Thai residents, the contestants can pick up the original works 
at : L floor, Art and Culture Office, Office of the President, Silpakorn  
University : 22 Borommarachachonnani Road, Taling Chan District,  
Bangkok 10170, THAILAND
  3. The university  will notify the contestants for the exact period of  
time available  for picking up the works after. The University will  
not be responsible for any loss or damage to works  which are not  
collected within the notified period of time.
  4. The university will  give  each   contestant  a copy of the bilingual   
exhibition catalogue.

The original works should be submitted  to :
 
“The 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition”

Address : L Floor, Art and Culture Office, Office of the President,  
     Silpakorn University : 22 Borommarachachonnani Road,
      Taling Chan District, Bangkok 10170, THAILAND   
 
     Phone :  +66 (0) 2 849 7564
            +66 (0) 2 849 7500  ext. 31105, 31106
        Fax. +66 (0) 2 849 7563
       E – mail : interprint.su.ac.th
       Website : www.interprint.su.ac.th
       Facebook : www.facebook.com/su.interprint
 



5. การคัดเลือกและตัดสิน   
รอบแรก คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงาน จากไฟล์ภาพที่ศิลปินส่งมา
เพ่ือคัดเลอืกผลงาน ให้เข้าร่วมแสดงประมาณ 100 - 120 ชิน้ (ข้ึนอยูก่บัดลุยพินจิ
ของคณะกรรมการ) 
รอบทีส่อง คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการทางด้านศิลปะ
และศิลปินจากต่างประเทศ จะพิจารณาคัดเลือกตัดสินให้รางวัลจากผลงานจริง
 การตดัสนิของคณะกรรมการคดัเลือกและตัดสนิถอืว่าเป็นทีสุ่ดจะอทุธรณ์มไิด้
คณะกรรมการคดัเลือกและตดัสิน จะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะผลงานทีม่คุีณภาพ
และเหมาะสมเข้าร่วมแสดง โดยคณะกรรมการด�าเนนิงานจะระวังรกัษาผลงานที่
ส่งเข้าประกวดอย่างดทีีสุ่ด ยกเว้นความเสียหายทีเ่กดิขึน้โดยเหตุสดุวิสยั
6. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
รอบแรก ประกอบด้วย
 1. ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก
  ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม
 2. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน 
  ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
  ศาสตราจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
  และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  
  ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม
 5. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
  ศิลปินแห่งชาติ 
 6. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์     
  ศิลปินชั้นเยี่ยม และศาสตราจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์  
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 
  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากรและศิลปินชั้นเยี่ยม
 8. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ  
  ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 9. ศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร 
 
รอบที่สอง ประกอบด้วย
 1. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน 
  ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม ประเทศไทย 
 2. ศาสตราจารย์ Liao Shiou - Ping 
  ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพพิมพ์ระดับนานาชาติ 
  ประเทศไต้หวัน
 3. ศาสตราจารย์ Hisashi Kuraji 
  ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาภาพพิมพ์ระดับนานาชาติ 
  ประเทศญี่ปุ่น
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
  ศาสตราจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
  และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
 5. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์     
  ศิลปินชั้นเยี่ยม และศาสตราจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์  
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

7. รางวัล
การตัดสินรางวัลจะให้รางวัลแต่ละประเภท โดยก�าหนดรางวัลไว้ดังนี้
ประเภทภาพพิมพ์
รางวัล  Grand Prize  จ�านวน 1 รางวัล   รางวัลละ 300,000 บาท   
รางวัล  Triennale Prize  จ�านวน 4 รางวัล   รางวัลละ   80,000 บาท
ประเภทวาดเส้น
รางวัล  Grand Prize  จ�านวน 1 รางวัล   รางวัลละ  300,000 บาท   
รางวัล  Triennale Prize  จ�านวน 4 รางวัล   รางวัลละ   80,000 บาท
*รางวัล  Purchase Prize     รางวัลละ   40,000 บาท 
 ( *ตัดสินโดยไม่แยกประเภทผลงาน  และเงินรางวัลขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุน )
8. กรรมสิทธิ์
8.1  ผลงานที่ได้รบัรางวัล จะตกเป็นสมบัตขิองมหาวิทยาลัยศลิปากร  
 ยกเว้นรางวัล Purchase Prize จะตกเป็นสมบติัของผูส้นบัสนนุ
8.2 ผลงานทกุชิน้ทีส่่งเข้าร่วมแสดงงานในครัง้นี ้มหาวทิยาลัยศิลปากร  
 มสีทิธ์ิในการจดัพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสจูบิตัร และเอกสารสิง่พิมพ์  
 รวมทัง้ส่ือสารสนเทศทกุประเภท
9. การส่งผลงานกลับคืน 
9.1 หลังจากส้ินสุดการแสดงนทิรรศการแล้ว มหาวทิยาลัยศลิปากรจะส่งผลงาน 
 ทกุชิน้กลับคนืไปยัง ศลิปินทีพ่�านกัต่างประเทศ โดยใช้บรรจภัุณฑ์ทรงกระบอก
9.2 ศิลปินที่พ�านักในประเทศไทย ให้มารับผลงานคืนได้ที่ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  
 ส�านกังานอธิการบด ี(ชัน้ L) มหาวิทยาลยัศลิปากร ตลิง่ชนั  
 โดยจะแจ้งให้ศลิปินทราบในภายหลัง 
9.3 ศลิปินทีผ่ลงานได้รบัการคดัเลือกเข้าร่วมแสดงจะได้รบัสูจบิตัรนทิรรศการ
10. ก�าหนดการส่งงาน
 • ส่งผลงานรอบแรก            วันที ่15 กนัยายน - 15 ตลุาคม 2561
 • ตดัสินผลงานรอบแรก           วันที ่1 - 2 พฤศจกิายน 2561 
 • ประกาศผลการตัดสนิรอบแรก   วันที ่5 พฤศจกิายน 2561  
 • ส่งผลงานจรงิ     วันที ่6 พฤศจกิายน - 15 ธันวาคม 2561 
 • ตดัสินผลงานให้ได้รบัรางวลั     วันที ่19 มกราคม  2562
 • ประกาศผลงานที่ได้รบัรางวลั   วันที ่30 มกราคม  2562  
11. ก�าหนดการและสถานที่แสดงนิทรรศการ
 30 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2562
 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12. สถานที่ติดต่อส่งผลงาน
 ส่งซีดี /ดีวีดี  และผลงานจริงได้ที่ :  
 การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5
 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
 ส�านักงานอธิการบดี  (ชั้น L)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170
 โทร.  0 2849 7500-30 ต่อ 31105, 31106
 โทร.  0 2849 7564
 โทรสาร  0 2849 7563
 E-mail  :  interprint@su.ac.th 
 รายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.interprint.su.ac.th
 Facebook :  www.facebook.com/su.interprint 
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ENTRY FORM

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)

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

ADDRESS

NATIONALITY

COUNTRY OF RESIDENCE

AGE 

OCCUPATION

ORGANIZATION

E-MAIL

URL

DATE OF BIRTH SEX

EDUCATION

TEL. / MOBILE PHONE

Title of Work

Title of Work

Technique

Technique

Size
(HxW) cm.

Size
(HxW) cm.

Year of
Production

Year of
Production

PRINT

DRAWING

File's Name(CD)

File's Name(CD)

FAX.

1/P

1/D

No

No

2/P

2/D

3/P

3/D

Artist's Signature............................................................................................................

Month/......................................................Date/....................................................2018

ศิลปินไทยกรุณากรอก ชื่อ - นามสกุล ทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
กรุณากรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง / Please fill in block letters

To

Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................

Address...................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

To

Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................

Address...................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Entry No.# Entry No.#

No.#

Please fill in the below address for mailing purpose / Don't fill in the blank marked (*)

A CD of the work must be sent in " JPEG File" (with the delicateness of 150 dpi)
and the file's size is not more than 5 MB.

I hereby agree with terms and conditions
of the 5th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition.



Biographical Data

Education

International Exhibition

International Award


