โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๑. ชื่อโครงการ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๒. หน่วยงานที่ดาเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓. ประเภทโครงการ
- ประกวดการวาดภาพ
นักเรียน/นักศึกษาระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา
- ประกวดการจัดนิทรรศการ
สถานศึกษาในเขตจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี ระดับ
 ประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประถมศึกษาขนาดกลาง  ประถมศึกษาขนาดใหญ่
 มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา
๔. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในด้านการศึกษา ภายใต้กิจกรรม การจัดกิจกรรม
การประกวดการวาดภาพ หั ว ข้ อ “พระราชกรณี ย กิ จ ของในหลวงรั ช กาลที่ ๑๐” และการประกวดการจั ด
นิทรรศการ หัวข้อ “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา”
๕. เป้าหมาย
- มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๖๐ แห่ง
- มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๒๐๐ คน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-๓๑ พฤษภาคม 2562
- แข่งขัน/ตัดสิน/ประกาศผล/มอบรางวัล ๕ มิถุนายน 2562
๗. วิธีดาเนินการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- เปิดรับสมัคร
๒๕ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม 2562
- แข่งขัน/ตัดสิน/ประกาศผล/มอบรางวัล ๕ มิถุนายน 2562
- ประเมินผล
๕ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
เงินรางวัลจัดนิทรรศการ
๗๙,๐๐๐ บาท
เงินรางวัลประกวดวาดภาพ
๔๐,๐๐๐ บาท
อาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๐๐ คน  ๒ มื้อ  ๓๐ บาท)
๑๒,๐๐๐ บาท
อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (๒๐๐ คน  ๑ มื้อ  ๖๐ บาท)
๑๒,๐๐๐ บาท
๑

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (๑๕ คน  ๑ วัน  ๑๕๐ บาท)
ค่าวัสดุ (ดาเนินงาน/ประกวดวาดภาพ/ประกวดจัดนิทรรศการ)
*ถัวจ่ายทุกรายการ

๕,๗๐๐ บาท
๒,๒๕๐ บาท
๔๙,๐๕๐ บาท

๙. พื้นที่ดาเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ (จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี)
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในด้านการศึกษา
๒. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจการจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้านการศึกษา
ของรัชกาลที่ ๑๐ อย่างลึกซึ้ง
๓. ได้ตัวอย่าง/ต้นแบบ การจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐
๔. ได้ภาพที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑๐
๑๑. การติดตามและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
๑๒. ผู้ประสานงาน
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดี
โทร. ๐๘๕-๕๕๘๘๗๗๘
E-mail : tathepsatri@gmail.com
นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
โทร. ๐๘๑-๙๐๓๒๙๘๗
E-mail : rut_sin@hotmail.com
นางภูมาดา ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
โทร. ๐๘๕-๐๘๕-๓๐๐๕
E-mail : pr.thepsatri@hotmail.com
๒. ส่งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
E-mail : artculture.tru@gmail.com
โทร/โทรสาร 036-413096
๒

๓. ติดต่อสอบถามข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติม
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทรศัพท์ 036-413096
- นายสุชาติ อ่อนสันทัด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ 092-7707525
- อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 082-5491699
๔. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tru.ac.th

๓

หลักเกณฑ์กติกาเข้าร่วม
เกียรติเนื่องในโอกาส
“การจัดการศึกษาตามพระบรม

ประกวดการจัดนิทรรศการ โครงการเฉลิมพระ
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหัวข้อ
ราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียน”

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา เขตจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี
2. ส่งเข้าประกวดเป็นทีม จานวนไม่เกิน 5 คนต่อทีม
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ทีมละ 1 คน (1 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็น
ที่ปรึกษาได้หลายทีม)
4. ไม่จากัดจานวนทีมการประกวดต่อสถาบันการศึกษา
หัวข้อการประกวด
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
๓. มีงานทา – มีอาชีพ
๔. เป็นพลเมืองดี
ขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tru.ac.th
2. ส่งใบสมัครมาที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
E-MAIL : artculture.tru@gmail.com
โทร/โทรสาร 036-413096
3. รายละเอียดการนาเสนองาน ประกอบด้วย
3.1 ชื่อทีม / สถานศึกษา สถาบันของผู้ประกวด
3.2 วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ
3.3 แนวคิดการตกแต่ง (Concept ldea)
3.4 รู ป แบบการจั ดนิ ทรรศการ พร้อมภาพตัว อย่างประกอบการนาเสนอ เช่น รูปภาพ
ตั ว อย่ า ง ตามแนวคิ ด , ภาพงานกราฟฟิ ก ต่ า งๆ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ

๔

รูปแบบและข้อกาหนดในการจัดนิทรรศการ
1. พื้นที่การจัดนิทรรศการ
1.1 พื้นที่ขนาดไม่เกิน 2 × 3 เมตร (6 ตารางเมตร)
1.2 ความสูงของนิทรรศการไม่เกิน 2.5 เมตร
1.3 เป็นนิทรรศการแบบเปิด ไม่มีผนังกั้นหรือขอบเขตระหว่างหน่วยให้สามารถเดินชมได้
สะดวกและเดินชมได้รอบด้าน (ด้านหลังจะมีผนังกั้นหรือไม่มีก็ได้)
๒. ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม ส่งตัวแทน 1-2 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการนาเสนอนิทรรศการต่อหน้า
คณะกรรมการตัดสิน
๓. การจัดเก็บผลงานนิทรรศการต้องทาหลังจากจบโครงการฯ
** หากมีทีมใดไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด จะถูกตัดสิทธิ์ผลการประกวด**
สิง่ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้
1. พืน้ ที่เปล่าขนาด 2 × 3 เมตร (6 ตารางเมตร)
2. โต๊ะขนาด 0.75 × 1.80 × 0.75 เมตร
3. เก้าอี้ จานวน 2 ตัว
4. เงินทุนสนับสนุน ทีมละ 2,000 บาท
เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
1. ความสวยงามของนิทรรศการ
๑0
คะแนน
- ความสวยงามของนิทรรศการ
- ความเหมาะสมของวัสดุที่จัดกับขนาดพื้นที่
- สื่อประกอบที่ใช้ในบูธนิทรรศการ
- บรรยากาศภายในบูธนิทรรศการดึงดูดผู้ชม
2. ความคิดสร้างสรรค์
๒0
คะแนน
- ด้านการออกแบบบูธนิทรรศการ
- รูปแบบการนาเสนอข้อมูลในบูธนิทรรศการ
- เทคนิคที่ใช้ในการนาเสนอ
3. เนื้อหาที่นามาจัดแสดง
๔0
คะแนน
- ถูกต้องตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์
- ผลงานที่นามาจัดแสดงมีความน่าเชื่อถือ นาไปเผยแพร่ ขยายผล และเป็นแบบอย่าง
- มีขั้นตอน ลาดับเนื้อหา ที่น่าสนใจ
4. การนาเสนอนิทรรศการ
๓0
คะแนน
- นาเสนอได้ชัดเจน ตรงประเด็น ตรงกับหัวข้อเหมาะสม น่าสนใจ
- มีสื่อ เอกสาร เผยแพร่อย่างเหมาะสม
- ลักษณะท่าทาง การใช้ถ้อยคา สุภาพ เหมาะสม
รวมผลคะแนน
100
คะแนน

๕

เงินรางวัล
- รางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ รางวัลละ ๘,000 บาท
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา
ประเภทอุดมศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดนิทรรศการ รางวัลละ ๔,000 บาท
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา
ประเภทอุดมศึกษา
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดนิทรรศการ รางวัลละ ๒,๕00 บาท
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา
ประเภทอุดมศึกษา
ระยะเวลาการแข่งขันและการตัดสิน
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-๓๑ พฤษภาคม 2562
- แข่งขัน/ตัดสิน/ประกาศผล/มอบรางวัล ๕ มิถุนายน 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. ส่งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
E-MAIL : artculture.tru@gmail.com
โทร/โทรสาร 036-413096
2. ติดต่อสอบถามข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติม
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โทรศัพท์ 036-413096
- นายสุชาติ อ่อนสันทัด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ 092-7707525
- อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 082-5491699
๖

3. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tru.ac.th
************************************************
หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๗

แบบตอบรับเข้าร่วมประกวด
การจัดนิทรรศการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหัวข้อ
“การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียน”
ชื่อสถานศึกษา ...................................................................................................................................................
ประเภทโรงเรียน
 ประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประถมศึกษาขนาดกลาง  ประถมศึกษาขนาดใหญ่
 มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
อาจารย์/คุณครู ที่ปรึกษา …………………………………………….เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ ………………………………………
( ) ยินดีร่วมกิจกรรม จานวน ........... ทีม
ทีมที่ ๑
๑. ..................................................................................
๓. .................................................................................
๕. ………………………………………..……………………………..
ทีมที่ ๒
๑. ..................................................................................
๓. .................................................................................
๕. ………………………………………..……………………………..
ทีมที่ ๓
๑. ..................................................................................
๓. .................................................................................
๕. ………………………………………..……………………………..

๒. .......................................................................
๔. .......................................................................
๒. .......................................................................
๔. .......................................................................
๒. .......................................................................
๔. .......................................................................

( ) ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
ลงชื่อ .....................................................
(………………………………………………………)
อาจารย์/คุณครู ที่ปรึกษา
วันที่ส่งใบสมัคร....................................
กรุณาส่งแบบตอบรับ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
E-MAIL : artculture.tru@gmail.com
โทร/โทรสาร 036-413096
๘

หลักเกณฑ์กติกาเข้าร่วม
ประกวดการวาดภาพ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหัวข้อ
“พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10”
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
๑. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา /อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
๒. ส่งเข้าประกวดเป็นทีม จานวนไม่เกิน 4 คนต่อทีม
๓. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ทีมละ 1 คน (1 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็น
ที่ปรึกษาได้หลายทีม)
๔. ไม่จากัดจานวนทีมการประกวดต่อสถาบันการศึกษา
หัวข้อการประกวด
“พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10”
ขั้นตอนการสมัคร วิธีการดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tru.ac.th
๒. ส่งใบสมัครมาที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เลขที่ 321 ถนนนารายณ์
มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 E-MAIL : artculture.tru@gmail.com
โทร/โทรสาร 036-413096
๓. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคการวาดภาพ ระบายสี (โดยไม่จากัดประเภทของสี) และเทคนิค
ลงบนกระดานที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้
๔. ระดับประถมศึกษาสร้างผลงานบนแผ่นกระดาษขนาด 60 × 120 ซม. ระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา สร้างผลงานบนแผ่นกระดาษขนาด 120 × 240 ซม.
๕. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสีมาเอง
๖. เวลาในการวาดภาพ 4 ชั่วโมง
๗. คณะกรรมการจะเตรียมกระดานรองพื้นสีขาว ขนาด 60 × 120 ซม. และ 120 × 240 ซม. ไว้ให้
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กาหนด
- เทคนิคความประณีต/ความสวยงามของรูปภาพ
- การจัดองค์ประกอบของภาพ

30
30
20
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๙

เงินรางวัล
- เงินรางวัลชนะเลิศ ประกวดวาดภาพ รางวัลละ 5,000 บาท
ประเภทประถมศึกษา
ประเภทมัธยมศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา
ประเภทอุดมศึกษา
- เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดวาดภาพ รางวัลละ 3,000 บาท
ประเภทประถมศึกษา
ประเภทมัธยมศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา
ประเภทอุดมศึกษา
- เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดวาดภาพ รางวัลละ 2,000 บาท
ประเภทประถมศึกษา
ประเภทมัธยมศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา
ประเภทอุดมศึกษา
ระยะเวลาการแข่งขันและการตัดสิน
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-๓๑ พฤษภาคม 2562
- แข่งขัน/ตัดสิน/ประกาศผล/มอบรางวัล ๕ มิถุนายน 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑. ส่งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
E-MAIL : artculture.tru@gmail.com
โทร/โทรสาร 036-413096
๒. ติดต่อสอบถามข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติม
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โทรศัพท์ 036-413096
- นายสุชาติ อ่อนสันทัด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ 092-7707525
- อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 082-5491699
3. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tru.ac.th
หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๑๐

แบบตอบรับเข้าร่วมประกวด
การวาดภาพ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหัวข้อ
“พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10”
ชื่อสถานศึกษา ...................................................................................................................................................
ประเภทโรงเรียน
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
อาจารย์/คุณครู ที่ปรึกษา …………………………………………….เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ ………………………………………
( ) ยินดีร่วมกิจกรรม จานวน ........... ทีม
ทีมที่ ๑
๑. ..................................................................................
๓. .................................................................................
ทีมที่ ๒
๑. ..................................................................................
๓. .................................................................................
ทีมที่ ๓
๑. ..................................................................................
๓. .................................................................................

๒. .......................................................................
๔. .......................................................................
๒. .......................................................................
๔. .......................................................................
๒. .......................................................................
๔. .......................................................................

( ) ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
ลงชื่อ .....................................................
(………………………………………………………)
อาจารย์/คุณครู ที่ปรึกษา
วันที่ส่งใบสมัคร....................................
กรุณาส่งแบบตอบรับ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
E-MAIL : artculture.tru@gmail.com
โทร/โทรสาร 036-413096

๑๑

