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 ใบเสนอผลงานส าหรับจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ People’s Gallery ปี 2559 
                           Application for People’s Gallery 2016 

 

ช่ือศิลปิน หรือช่ือกลุม่ศิลปิน(ไทย) Name of a person(s) or group (Thai) 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

ช่ือศิลปิน หรือช่ือกลุม่ศิลปิน(องักฤษ) Name of a person(s) or group (Eng) 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

ช่ือนิทรรศการ (ไทย) .............................................................................................................................................................  
Title of exhibition (English) ................................................................................................................................................. 

ลกัษณะการจดัแสดง Exhibition  
แสดงเดีย่ว/Solo 
แสดงเป็นกลุม่คณะ /Group  

ผู้ประสานงาน /Contact person 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู ่/Address 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศพัท์ /Tel. …………………………………………โทรสาร /Fax……………………………..………………………….…  
มือถือ/Mobile ..................................................................Email..........................................................................………..… 

ชนิดของผลงาน / Type of exhibition 
จิตรกรรม / Painting    จ านวน ……………………… ชิน้ /Pieces  
ประติมากรรม / Sculpture  จ านวน ……………………… ชิน้ /Pieces  
ภาพพิมพ์ / Print  จ านวน………………………  ชิน้ /Pieces  
สือ่ผสม /Mixed Media จ านวน………………………  ชิน้ /Pieces  
ศิลปะจดัวาง / Installation  จ านวน………………………  ชิน้ /ชดุ /Pieces  
ภาพถ่าย /Photography จ านวน ……………………… ชิน้ /Pieces 
งานออกแบบ / Design จ านวน ……………………… ชิน้ /Pieces  
อื่นๆ  (โปรดระบปุระเภทและจ านวนผลงาน) Others (Please specify type of work and quantity)  

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

จ านวนผลงานรวมทัง้หมดที่จะน ามาจดัแสดง / Total numbers of artworks 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ช่วงเวลาที่ต้องการจดัแสดง / Preferred period of exhibition 

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

ปัจจบุนัผลงานท่ีต้องการน ามาจดัแสดง /  Working progress  
เสร็จสมบรูณ์แล้ว / Completed  
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ (ระบรุะยะเวลาทีค่าดวา่จะเสร็จสมบรูณ์) / Ongoing, please specify when it will be 
completed) 
………………………………..………………………………………………………………………………………………  

โปรดระบแุนวคิดหรือรูปแบบของการจดัแสดงทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่การจดัเตรียมสถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์(พอสงัเขป)  

A brief description,  scope, concept and idea of the exhibition as relevant to space and equipment preparation. 

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

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

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

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

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

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

ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ส าหรับการรับพิจารณาผลงานของทา่นเพื่อน ามาจดัแสดงภายในหอศิลปฯ กรุณาอธิบายเพิม่เตมิ  
Other relevant information about your project.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

ผู้ขอใช้สถานท่ีโปรดแนบรายละเอียดประกอบการพิจารณาดงันี ้ 
Please attach these documents with this application form; 

ประวตัิศิลปิน  
Artist(s)’s resume 

 แฟ้มผลงานชดุที่จะน ามาจดัแสดงโปรดจดัท าเป็นภาพสีส่ขีนาด A4  
A hardcopy proposal including colours images A4 size  

  CD File ภาพผลงานชดุทีจ่ะน ามาจดัแสดง  
Photographs of the proposed exhibition in electronic files format 

 สจิูบตัรงานแสดงผลงานท่ีผา่นมา(ถ้าม)ี  
Programme of previous exhibition(s) (if any)  
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.  
อื่นๆ โปรดระบ ุ.....................................................................................………………………..………………..  
Other, please specify.....................................................................................……………………………….. 
 

 
ลงช่ือ Signature......................................................  ลงช่ือ Signature ...................................................... 

          (.....................................................)              (......................................................)  
                                     ผู้สมคัร / Applicant                                                       เจ้าหน้าที่หอศลิปกรุงเทพฯ / BACC Staff  
 
 

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

เฉพาะเจ้าหน้าที่ / Official use only  
 
ความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน  
Comments from the committee board  
 

อนมุตัิ Approve     ไมอ่นมุตัิ  Disapprove  
 
บนัทกึเพิ่มเติม / Note 

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

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

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

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

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

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

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

 


