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BACC Art of Nature Workshop:  
1st Botanical Art Workshop “The Beauty of Orchids”  
รว่มจัดโดยหอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร เครอืขา่ยวทิยส์านศลิป์ และภาควชิาพฤกษศาสตร ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 
กรกฎาคม-สงิหาคม 2561 ณ หอ้ง Friends of bacc ชัน้ 6 หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
 
วทิยากรโดยเครอืขา่ยวทิยส์านศลิป์ และนักพฤกษศาสตรจ์ากสถาบนัตา่ง  ๆ
 
การอบรมการวาดภาพพฤกษศาสตรสํ์าหรบัผูใ้หญ ่
 
วันเสารท์ี ่21 กรกฎาคม 2561    เวลา 13.00-16.00 น. 
วันเสารท์ี ่28 กรกฎาคม 2561    เวลา 13.00-16.00 น. 
วันอาทติยท์ี ่5 สงิหาคม 2561 (นอกสถานที)่ เวลา 13.00-16.00 น. 
     เดนิทางไปกลับดว้ยตนเองทีม่านะออรค์ดิฟารม์ พทุธมณฑลสาย 5 
วันเสารท์ี ่11 สงิหาคม 2561    เวลา 13.00-16.00 น. 
วันเสารท์ี ่18 สงิหาคม 2561    เวลา 13.00-16.00 น. 
วันเสารท์ี ่25 สงิหาคม 2561    เวลา 13.00-16.00 น. 
 
ผูเ้ขา้อบรม: ประชาชนทั่วไป จํานวน 20 คน (เฉพาะผูม้พีืน้ฐานการวาดภาพสน้ํีา) 
อปุกรณ์: นํามาเอง (เชน่ สมดุรา่งภาพ ดนิสอ ยางลบ ไมบ้รรทัด สน้ํีา พูก่นักลม ขนาดตา่งๆ (ควรมี

เบอร ์0 ดว้ย) จานส ีขวดลา้งพูก่นั) 
สิง่ทีรั่บในชัน้เรยีน: กระดาษสน้ํีา, กระดาษลอกลาย  
คา่อบรม 6,000บาท (6 ครัง้) 
 
กําหนดการ:  
1) รูจั้กกลว้ยไม ้กลว้ยไมส้กลุสําคัญจากทั่วโลกและประเทศไทย บา้นของกลว้ยไม ้โครงสรา้งดอกกลว้ยไม ้ 
2) การรา่งภาพ 
3) การลอกภาพและลงส ี
(พักรับประทานอาหารวา่งตามอธัยาศัย) 
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การอบรมการวาดภาพพฤกษศาสตรสํ์าหรบัเด็ก 
วันอาทติยท์ี ่22 กรกฎาคม 2561   เวลา 13.00-16.00 น. 
วันอาทติยท์ี ่29 กรกฎาคม 2561   เวลา 13.00-16.00 น. 
วันอาทติยท์ี ่5 สงิหาคม 2561 (นอกสถานที)่ เวลา 13.00-16.00 น. 
      
เดนิทางไปกลับดว้ยตนเองทีม่านะออรค์ดิฟารม์ พทุธมณฑลสาย 5 
 
วันอาทติยท์ี ่12 สงิหาคม 2561   เวลา 13.00-16.00 น. 
วันอาทติยท์ี ่19 สงิหาคม 2561   เวลา 13.00-16.00 น. 
วันอาทติยท์ี ่26 สงิหาคม 2561   เวลา 13.00-16.00 น. 
 
ผูเ้ขา้อบรม:  เด็กอาย ุ8-12 ปี จํานวน 30 คน 
อปุกรณ์: นํามาเอง ดังนี ้ดนิสอ 2 แทง่, ยางลบ, ไมบ้รรทัด, พูก่นั 3 ขนาด (เบอร ์0, 2, 6), สมดุ

รา่งภาพขนาด A4, แกว้ลา้งพูก่นั 2 ใบ, จานส ี
สิง่ทีรั่บในชัน้เรยีน: กระดาษสน้ํีา, สน้ํีาใชใ้นหอ้ง , กระดาษลอกลาย  
คา่อบรม 4,000บาท (6 ครัง้) 
 
กําหนดการ:  
1) รูจั้กกลว้ยไม ้กลว้ยไมส้กลุสําคัญจากทั่วโลกและประเทศไทย บา้นของกลว้ยไม ้โครงสรา้งดอกกลว้ยไม ้ 
2) การรา่งภาพเบือ้งตน้ 
3) ฝึกหัดการใชส้น้ํีา 
4) การลอกภาพและลงส ี
(พักรับประทานอาหารวา่งตามอธัยาศัย) 
 
การสมคัร  
 
สมคัรและสง่หลักฐานการโอนเงนิคา่อบรมมาที ่sciartnetwork@gmail.com 
รายละเอยีดวธิกีารชําระเงนิ 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณชิย ์สาขาเดอะมอลลง์ามวงศว์าน บญัชอีอมทรัพย ์เลขทีบ่ญัช ี357-
292369-3 ชือ่บญัช ีนางศศวิมิล แสวงผล และ/หรอื นายพรเลศิ ละออสวุรรณ และ/หรอื นายพสิฐิ หงษาคร
ประเสรฐิ และ/หรอื นายชวลติ อนุตรวณชิกลุ  
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