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รหัสผู้สมัคร.......................... 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

ชื่อผูส้มคัร (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................นามสกุล.................................................................................. 

วนั/เดือน/ปีเกิด .............................. อายุ ............. ปี  ชื่อสถาบนัการศึกษา............................................................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได.้....................................................................................................... ..................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………....…... 

หมายเลขโทรศพัท์ .................................................อีเมล์ ............................................................................ ............................. 

ID Line ………………………..… Facebook …………….……………………………… IG ……………...…….……. 

(หากมีรายชื่อเพ่ิมเติมขอเป็นเอกสารแนบ) 

สมคัรเขา้ประกวดออกแบบชุดผา้ไหม                      สมคัรเขา้ประกวดออกแบบลายผา้ไหม 

ท่านทราบข่าวการประกวดจากช่องทางใด............................................................................................ .................................... 

มีความประสงค์ขอเข้าร่วมประกวดออกแบบแฟชั่น  The 3 rd Next Big Silk Designer Contest ในคอนเซ็ปต์                   
“The Beauty of Modern Thai Silk” 

เอกสารที่น าส่ง    ใบสมคัร  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูส้มคัรเขา้ประกวดทุกคน 

  ภาพร่างผลงานการออกแบบพร้อมแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน 
  จ านวน ........... ผลงาน และเม่ือผ่านการคดัเลือกแลว้จึงส่งผลงานการออกแบบชดุผา้ไหมหรือลายผา้ไหม 

ติดต่อสอบถำมรำยละเอยีด 

นางสาวนรมน ทองฤทธ์ิ (คุณเอม) 

E-mail: qsis_dsbp@qsds.go.th  Tel: 02-940-6564 ต่อ 24-25 และ 088-133-7950 

หรือทาง  FB: thaisilkfashionweek Website: www.thaisilk-fashion.com 

mailto:qsis_dsbp@qsds.go.th
http://www.thaisilk-fashion.com/
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รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรประกวดออกแบบ The 3rd Next Big Silk Designer Contest 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.  ผูส้มคัรตอ้งเป็นนิสิต  นักศึกษา สาขาออกแบบส่ิงทอและแฟชั่น หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง จากสถาบนัอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนทัว่ประเทศ 

2. ผูส้มคัรจะต้องเป็นผูท้ี่ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ตามขอ้ 1 ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาดว้ยว่าก าลัง
ศึกษาอยู่จริง 

3. ไม่จ ากดัเพศ 
4. ผูส้มคัรสามารถส่งใบสมคัรไดท้ั้งประเภทรายบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 4 คน) และมีอาจารยค์วบคุม 1 คน 

 
ข้ันตอนกำรประกวด 

1. ผูส้มัครส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่เป็นภาพร่างและแนวคิด ไดต้ั้งแต่วนัที่ 1–30 สิงหาคม 2564  ณ กองส่งเสริมธุรกิจ

หม่อนไหม  กรมหม่อนไหม  โทร. 02-940-6564 ต่อ 24-25 และ 088-133-7950  ติดต่อนางสาวนรมน ทองฤทธ์ิ (คุณเอม) 

2. คณะกรรมการประกวดตดัสินฯ  จะพิจารณาคัดเลือกผลงานการออกแบบภาพร่างแนวคิดการออกแบบชุดผ้าไหม 
ให้เหลือ จ านวน 30  ผลงาน และผลงานการประกวดออกแบบลายผา้ไหม จ านวน 10 ผลงาน ในวนัที่ 10 กนัยายน 2564  
และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 13 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง Website ของกรมหม่อนไหม , 
Website ของกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม, Website WWW.THAISILK-FASHIONWEEK.COM และ Facebook: 
Thaisilk-fashionweek  

3. ผูผ่้านการคัดเลือกเฉพาะการประกวดออกแบบชุดผา้ไหมมารับผ้าไหม ณ  กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม  กรมหม่อนไหม 
วนัที่ 27 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา  9.00-12.00 น. ส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานประกวดออกแบบลายผ้าไหม 
เร่ิมทอผา้โดยใช้กลุ่มชุนชนทอผ้าในจังหวดัของตนเองเป็นผู้ทอโดยทางผูจ้ัดงานเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าทอใน
จ านวนที่เท่ากนัทุกคน 

4. ส่งผลงานการตดัเยบ็จริงของผูเ้ขา้รอบการประกวดออกแบบชุดผา้ไหม มาลงทะเบียน และน าชุดสวมใส่หุ่นดว้ยตนเอง
ส่วนของการประกวดออกแบบลายผ้าไหมให้น าผลงานผา้ไหมทอมาวางไวท้ี่แท่นที่จัดเตรียมไว ้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 
10.00 น. ในวนัที่ 27 ตุลาคม 2564  ณ กรมหม่อนไหม   

5. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตดัสินผลงานทีเ่ขา้รอบแบ่งเป็น ผลงานการประกวดออกแบบชุดผา้ไหม จ านวน 30 ผลงาน 
และผลงานการประกวดออกแบบลายผา้ไหม จ านวน 10 ผลงาน เวลา 10.30 – 16.00 น. ในวนัที่ 27 ตุลาคม 2564  

6. ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผ่ำนช่องทำง Website ของกรมหม่อนไหม, Website 
ของกอง ส่ง เสริมธุร กิจห ม่ อนไหม  ,Website WWW.THAISILK-FASHIONWEEK.COM แล ะ  Facebook: 
Thaisilk-fashionweek 

 

http://www.thaisilk-fashionweek.com/
http://www.thaisilk-fashionweek.com/
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เอกสำรท่ีใช้ในกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด 

1. ใบสมคัรกรอกรายละเอียดชื่อสมาชิกทีม เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได ้พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ผลงานการออกแบบขนาดกระดาษ A2  ที่ท าด้วยมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วยที่มาแนวคิด  

การออกแบบ แบบร่างผลงาน เทคนิคพิเศษ วสัดุที่ใช้ การน าไปใช้ประโยชน์ 

เงื่อนไขกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด 

1. ไม่จ ากดัจ านวนผลงานที่ตอ้งการส่งเขา้ประกวดของผูส้มคัร 
2. ผลงานที่ส่งเขา้ประกวดจะตอ้งเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่  และตอ้งไม่เคยไดรั้บรางวัล จากการประกวด

ที่ใดมาก่อน 
3. เนื้อผา้ที่ใช้ตดัเยบ็สามารถผสมผสาน  โดยก าหนดให้ใช้ผา้ไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผลงานการออกแบบ 
4. ผลงานของผูเ้ขา้รอบแบ่งเป็น ผลงานการประกวดออกแบบชุดผา้ไหม จ านวน 30 ผลงาน และผลงานการประกวด

ออกแบบลายผา้ไหม จ านวน 10 ผลงาน จะเป็นลิขสิทธ์ิของกรมหม่อนไหม 
5. ขอ้มูลของผูป้ระกวดต้องเป็นความจริงหากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลบิดเบือนไม่เป็นความจริงให้ถือเป็น

โมฆะ 

หลักเกณฑ์กำรตัดสิน 

1. ความงามเชิงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่สามารถสวมใส่ไดจ้ริงและสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ 
2. แรงบนัดาลใจ และแนวคิดการออกแบบ เพ่ือส่งเสริมให้คนทัว่ไปหันมาใส่ผา้ไทยตามคอนเซ็ปต์ “The Beauty of 

Modern Thai Silk” เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมผูป้ระกอบการผา้ไทยให้ยงัคงอยู่และเติบโตไดอ้ย่างยัง่ยืน 
3. การผสมผสานและการออกแบบประยุกต์ได้อย่างกลมกลืน สวยงาม และมีอัตลักษณ์ในความเป็นไทยร่วมสมัย 

สามารถผสมผสานกับผา้ชนิดอ่ืนๆ และสร้างสรรค์เทคนิคการตกแต่งที่แตกต่างได้ ทั้งนี้ต้องมีผา้ไหมจากมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

รำงวัลกำรประกวดกำรประกวดออกแบบชุดผ้ำไหม 

รางวลัชนะเลิศ เงินรางวลั จ านวน 200,000 บาท พร้อมโล่รางวลัจากนายกรัฐมนตรี  
รองชนะเลิศ อนัดบั 1 เงินรางวลั จ านวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวลัจากรองนายกรัฐมนตรี  
รองชนะเลิศ อนัดบั 2 เงินรางวลั จ านวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวลัจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
รองชนะเลิศ อนัดบั 3 เงินรางวลั จ านวน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวลัจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รองชนะเลิศ อนัดบั 4 เงินรางวลั จ านวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวลัจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รางวลัชมเชย 5 รางวลั รางวลัละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวลัจากอธิบดีกรมหม่อนไหม 
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รำงวัลกำรประกวดออกแบบลำยผ้ำไหม 

             รางวลัชนะเลิศ เงินรางวลั จ านวน 50,000 บาท 

             รองชนะเลิศ อนัดบั 1 เงินรางวลั จ านวน 30,000 บาท 

             รองชนะเลิศ อนัดบั 2 เงินรางวลั จ านวน 10,000 บาท 

 

เงื่อนไขส ำหรับผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 : 

1. ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบสู่สาธารณะอย่างน้อย 1 คร้ัง ภายใน 1 ปี 

2. มีความประพฤติที่เหมาะสม ไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ส่ิงผิดกฎหมาย และไม่มีคดีความใดๆ ทั้งส้ิน 
 

สถำนท่ีในกำรจัดส่งงำน 

ส่งผลงานดว้ยตวัเองที่ :  

     กรมหม่อนไหม กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 

     เลขที่  2175  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900  

 

ส่งผลงำนโดยทำงไปรษณีย์ 

      ผูอ้ านวยการกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 

      กรมหม่อนไหม กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม 

       เลขที่  2175  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900  
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Timeline 

 

  - ประกาศรับสมคัร           1 สิงหาคม 2564 

 - ส่งใบสมคัร            1– 30 สิงหาคม 2564 

 - ส่งผลงานภาพวาดแบบร่าง       ภายใน    30 สิงหาคม 2564 

 - พิจารณาคดัเลือกผูผ่้านเขา้รอบ        10 กนัยายน 2564 

- ประกาศผลผูผ่้านการคดัเลือกรอบแรก                    13 กนัยายน 2564 

 - ผูผ่้านการคดัเลือกรับผา้ไหม         27 กนัยายน 2564 

 - ส่งผลงานตดัเยบ็           27 ตุลาคม 2564 

 - คณะกรรมการตดัสินผลงาน      27 ตุลาคม 2564 

 - ประกาศผลรางวลัผูช้นะการประกวด                     28 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Event of: 


