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ใบสมัครเพื่อส่งผลงาน “Young Thai Artist Award 2017” 

สาขาศิลปะ 3 มิต ิ 
**โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสมัครและส่งผลงานในเอกสารหน้า 7-8 

แล้วกรอกข้อมูลให้ชัดเจน ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามหัวข้อในช่องสีเทา)** 
 

ข้าพเจ้าขอสง่ผลงานเข้าร่วมในการประกวด ศิลปะ 3 มิติ โดยรับทราบและยอมรับระเบียบในการประกวดครัง้นี ้

ค าน าหน้าช่ือนาย /นางสาว /..................ช่ือ..................................นามสกลุ......................................... 
(Mr./Miss/………..Name.........................................................Surname...........................................) 
ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ได้......................เลขท่ี...................ถนน............................ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต..............................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์.....................โทรศพัท์...........................
โทรศพัท์มือถือ...........................โทรสาร.........................E-mail………..……......................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด........./.........../...........อาย.ุ................ปี สญัชาต.ิ......................เชือ้ชาต.ิ......................... 
     จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและไม่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า       
   จากสถานศกึษา............................................... คณะ......................................................ชัน้ปี..................... 
เลขท่ี...................ถนน............................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต..............................

จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์..................... 
ขณะนี ้ประกอบอาชีพ...............................................................ท่ีท างาน....................................................... 
เลขท่ี...................ถนน........................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.............................. 
จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................. 
      ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี อยู่ชัน้ปีท่ี …………………….คณะ...................................................... 
เลขท่ี...................ถนน............................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต..............................

จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์..................... 
หลกัฐาน    1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและบตัรนกัศกึษา 

   2.ใบรับรองการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา (กรณีท่ีอายเุกิน 25 ปี) 
การแสดงงานศิลปกรรมที่ส าคัญ (Selected Exhibitions) กรุณาระบุปีที่แสดงงาน 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ (Awards and Honors) กรุณาระบุปีที่ได้รับ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ขอสง่ผลงานประติมากรรมเข้าร่วมประกวดรายละเอียดดงันี ้ 
 
              ชื่อผลงาน 

           (Title) 
เทคนิค 

(Technique) 
ขนาด 
(Size) 

สูง (H)  x ยาว (W) x 
ลึก (D) 

  cm. 

ทะเบียน
เลขที่ No. 
(ส าหรับ
เจ้าหน้าที)่ 

(ไทย)....................................           
(Eng).............................................. 
 

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

.................................... 
  
.....x…...x…... 

 

 
แนวความคิดสร้างสรรค์
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

 ทะเบียนเลขที่ No………… 
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ส่งผลงานได้ตัง้แต่วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 

ที่คุณธัญญนันทน์ ศรีจั่นเพชร 
สาขาวิชาศลิปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
โทรศัพท์ 08 7557 7251 

 
พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเหล่านีม้าด้วย (โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ) 
 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาบตัรนกัศกึษา กรณีเป็นเยาวชนสญัชาติไทยท่ี
ก าลงัศกึษาอยู่ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน กรณีเป็นเยาวชนไทยท่ีมีอายตุามท่ีแต่ละสาขาก าหนด 
และไม่ได้ศกึษาอยู่ 

 ใบรับรองการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา (กรณีเป็นเยาวชนสญัชาติไทยท่ีก าลงัศกึษาอยู่
และอายเุกิน 25 ปี) 

 
ค ารับรอง  
1. ข้าพเจ้ารับรองว่าผลงานที่สง่เข้าประกวดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ด้วยตวัข้าพเจ้าเองแต่เพียงผู้ เดียว และ
ข้าพเจ้ามีสทิธิทางทรัพย์สนิทางปัญญาในผลงานนีแ้ต่เพียงผู้ เดียวไม่ได้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่น
ใดตอ่บคุคลอื่น หากปรากฏในภายหลงัวา่ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดนีไ้ด้ละเมิด หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลา่วหาว่าละเมิดสิทธิ
ทางทรัพย์สนิทางปัญญา หรือสทิธิอื่นใดต่อบคุคลอื่น ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในคดีความ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่
บคุคลอื่นแทนผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี อยา่งเต็มจ านวน ตลอดจนความเสยีหายที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ต่อผู้
จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี รวมทัง้ยอมให้มลูนิธิเอสซีจีริบรางวลัทัง้หมดคืนด้วย 
2. ข้าพเจ้าอนญุาตให้ผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี ท าซ า้ หรือเผยแพร่ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดของข้าพเจ้าเพื่อการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ได้ ทัง้นี ้ผู้จัดโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีต้องไม่เจตนาท าให้ข้าพเจ้าเกิดความเสียหาย อนั
เนื่องมาจากการท าซ า้ หรือเผยแพร่ผลงานดงักลา่วข้าพเจ้า 
3.  ในกรณีที่ผลงานของข้าพเจ้าไม่ผ่านการคดัเลือก ข้าพเจ้าจะเข้ามารับผลงานคืนภายในวันที่  7 - 11 สิงหาคม 2560  
ในเวลาราชการ (เว้นวนัหยดุราชการและวนัเสาร์-อาทิตย์) หากลว่งเลยระยะเวลาดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าไมม่ารับผลงานคืน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีมีสทิธิด าเนินการตามที่เห็นสมควรได้ทนัที เช่น มอบผลงานให้สว่น
งานราชการ หรือองค์กรสาธารณกศุล เป็นต้น 
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4. ข้าพเจ้ายอมรับค าตดัสนิของคณะกรรมการเป็นที่สดุโดยไม่อิดเอือ้น และข้าพเจ้ายอมรับการพิจารณา และค าวิจารณ์
ของคณะกรรมการเก่ียวกับการแสดงผลงาน หรือการเผยแพร่ผลงานที่สง่ประกวดของข้าพเจ้าโดยสงบ และจะไม่แสดง
ความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์อนัเก่ียวกับการพิจารณา และค าวิจารณ์ดงักลา่ว ที่เป็นเหตใุห้คณะกรรมการ และ/หรือผู้จัด
โครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ และช่ือเสยีงอยา่งใดๆ 
5. ข้าพเจ้ายอมรับการพิจารณาของคณะกรรมการเก่ียวกบัการแสดงและ/หรือการเผยแพร่ผลงาน 

6. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิเป็นผู้สมคัรงานประกวดนีต้ามกฎหมาย และรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกในใบสมคัร
ฉบบันี ้รวมถึงถ้อยค าท่ีแจ้งตอ่เจ้าหน้าที่ผู้จดัโครงการเพื่อสมคัรงานประกวดนี ้เป็นความจริงทกุประการ หากภายหลงัผู้จดั
โครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีทราบว่าข้อความ หรือถ้อยค าสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทัง้หมดเป็นความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้สทิธิอนัพงึมีพงึได้จากการประกวดครัง้นีถื้อเป็นโมฆะ 
7. ข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขอื่นท่ีปรากฎในแผน่พบัประชาสมัพนัธ์และในใบสมคัรนีท้กุประการ 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ส่งผลงาน ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่ 
 (..............................................................)    (..............................................................) 
วนัท่ี.........................................................   วนัท่ี......................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยย่อ ในเอกสารหน้าถัดไป... 
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ข้อมูลส่วนตัวโดยย่อของผู้ส่งผลงาน สาขาศิลปะ 3 มิต ิ 

* เพ่ือประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ * 

 
ค าน าหน้าช่ือ นาย /นางสาว /.............ช่ือ....................................นามสกลุ............................................. 

Mr./Miss/………..Name...................................Surname.................................................. 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด........./.........../........... 
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................. 
................................................................................................รหสัไปรษณีย์...................................... 
โทรศพัท์................................  โทรศพัท์มือถือ....................................โทรสาร.................................….. 
อีเมล………..……..............@............................................... 
 
ประวัตกิารศึกษา 
คณะ.............................................มหาวิทยาลยั..................................................จงัหวดั...................... 
มธัยมศกึษาตอนปลาย.................................................................จงัหวดั................................. 
มธัยมศกึษาตอนต้น....................................................................จงัหวดั.................................. 
ประถมศกึษา.............................................................................จงัหวดั................................... 
ประวัตกิารแสดงงาน (เรียงล าดับจากปัจจุบันไปอดีต) 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
เกียรตคุิณที่ได้รับ 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
 
ช่ือของผลงานท่ีสง่..........……………………………………….(Eng)…………………………………….. 
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Birth Date………/Month……………………………./Year………………. 
Address………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….Post Code......................... 
Telephone ……………………………………… Mobile Phone……………………………….. 
Facsimile………………………………………………………………………… 
E-mail……………………………@............................................... 
Education 
Faculty………………….University / College …………………………….Province……………………. 
High School ……………………………………………………… Province……………………. 
Secondary School ………………………………………………..Province……………………. 
Primary School…………………………………………………….Province……………………. 
Previous Work Display 
Year……………………Work/Project……………………………………………………….………. 
Year……………………Work/Project……………………………………………………….………. 
Year……………………Work/Project……………………………………………………….………. 
Honours 
Year……………………Work/Project……………………………………………………….………. 
Year……………………Work/Project……………………………………………………….………. 
Year……………………Work/Project……………………………………………………….………. 
ท่านทราบการจัดโครงการ Young Thai Artist Award 2017 ในครัง้นี ้จากส่ือใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 โปสเตอร์ จากสถานที่ .................................................................................................. 
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จากสถานที่ ............................................................................ 
 ป้ายผ้า / Inkjet Banner จากสถานที่.............................................................................. 
 วิทยุ / โทรทัศน์ สถานี / รายการ .................................................................................. 
 นิตยสาร........................................................................................................................ 
 Website    www………………………………………………………………………………. 
 Facebook  ................................................………………………………………………….  
 E-mail 
 อาจารย์ 
 เพื่อน / รุ่นพ่ี 
 อ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
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เงื่อนไขการรับสมัครและส่งผลงาน สาขาศิลปะ 3 มิต ิ 

คุณสมบัต ิ
เยาวชนสญัชาติไทยทีก่ าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี หรือ 

เยาวชนสญัชาติไทย อายรุะหวา่ง 18 - 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2535 –  31 ธันวาคม 2542) 
และไมไ่ด้ก าลงัศกึษาหรือจบการศกึษาในระดบัปริญญาโทหรือสงูกวา่  
ผลงาน 
1. งานประตมิากรรม งานสือ่ผสม ฯลฯ ไมจ่ ากดัแนวความคดิและเทคนิค  
ซึง่สร้างสรรค์สงัคม ยกระดบัจิตใจ และสร้างแรงบนัดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงาน 
2. สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 
3. ผลงานต้องมีขนาดของความสงู (H)  ความยาว (W) และความลกึ (D) รวมกนัไมเ่กิน 2.5 เมตร (ไมร่วมฐาน) 
4. สามารถเคลือ่นย้ายได้สะดวก 
5. เป็นผลงานท่ีไมเ่คยได้รับรางวลัใดๆ มาก่อน 
6. สงวนสทิธ์ิในการสง่ผลงานไมเ่กินคนละ 1 ชิน้ 
วิธีการ วนั และสถานที่ส่งผลงาน 
1. สง่ผลงานพร้อมใบสมคัร โดยกรอกข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2. สง่ผลงานได้ตัง้แตว่นัที่ 2-4 สิงหาคม 2560  ที่คณุธญัญนนัทน์ ศรีจัน่เพชร สาขาวชิาศิลปกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  โทรศพัท์ 08 7557 7251 
เงื่อนไขอื่น 
1. ในกรณีที่ผลงานของผู้สมคัรไม่ผ่านการคดัเลือก ผู้สมคัรจะต้องเข้ามารับผลงานคืนภายในวันที่  7 – 11 สิงหาคม 

2560   ในเวลาราชการ  (เว้นวนัหยดุราชการและวนัเสาร์-อาทิตย์) หากลว่งเลยระยะเวลาดงักลา่วแล้ว ผู้สมคัรไม่มารับ
ผลงานคืน ผู้จัดโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีมีสิทธิด าเนินการตามที่เห็นสมควรได้ทนัที เช่น มอบผลงานให้ส่วนงาน
ราชการ หรือองค์กรสาธารณกศุล เป็นต้น  
2. หากผลงานท่ีสง่ประกวดละเมิด หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลา่วหาวา่ละเมิดสทิธิทางทรัพย์สนิทางปัญญา หรือสทิธิอื่นใดตอ่
บคุคลอื่น ผู้สมคัรยินยอมรับผิดในคดีความ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่บคุคลอื่นแทนผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิ
เอสซีจี อยา่งเต็มจ านวน ตลอดจนความเสยีหายที่เกิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ต่อผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีด้วย 
3. ในกรณีที่ผลงานของผู้สมคัรได้รับรางวลัใดๆ ภายใต้งานประกวดนี ้ผู้สมคัรยินยอมโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนกรรมสิทธิ และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าวให้แก่มูลนิธิเอสซีจี ณ วันที่คณะกรรมการมีค าตัดสินว่าผลงาน
ดงักลา่วได้รับรางวลั โดยผู้สมคัรจะไมเ่รียกร้องคา่ตอบแทนใดๆ จากมลูนิธิเอสซีจี ทัง้นีผู้้สมคัรยินยอมให้ความร่วมมือกบั
มลูนิธิเอสซีจีอยา่งเต็มที่ทกุกรณีที่เก่ียวกบัการโอนสทิธิในผลงานดงักลา่ว  
4.  ผู้ส่งผลงานต้องไม่เป็นผู้ที่ เคยรับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award ที่จัดโดย
มูลนิธิเอสซีจี ในสาขาศิลปะ 3 มิติมาก่อน 
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5. ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ และผู้สมคัรจะไมแ่สดงความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ ต่อค าตดัสินดงักลา่ว ที่
เป็นเหตใุห้คณะกรรมการ และ/หรือผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน และช่ือเสียงอย่าง
ใดๆ 

 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2586 2042  

www.facebook.com/YoungThaiAr t is tAward  
 กรณีเป็นเยาวชนสญัชาติไทยที่ก าลงัศกึษาอยู่  

ให้สง่ทัง้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาบตัรนกัศกึษา  
     กรณีเป็นเยาวชนไทยที่มีอายตุามที่แตล่ะสาขาก าหนด และไมไ่ด้ศกึษาอยู่  

ให้สง่เฉพาะส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หมายเหตุ 

 ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล เฉพาะเงินรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%  
ของเงินรางวัล ตามกฎหมาย  

 ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่สามารถเดินทางทัศนศึกษาตามวันที่มูลนิธิเอสซีจีก าหนด และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเรียกร้องเป็นเงินคืนได้  

 

แผนที่สถานที่ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาศิลปะ 3 มติิ 
 
 

 

 


