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ใบสมัครเพื่อส่งผลงาน “Young Thai Artist Award 2017” 

สาขาภาพยนตร์ 
**โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสมัครและส่งผลงานในเอกสารหน้า 7 - 8 

แล้วกรอกข้อมูลให้ชัดเจน ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามหัวข้อในช่องสีเทา)** 
 

ค ำน ำหน้ำช่ือนำย /นำงสำว /..................ช่ือ..................................นำมสกลุ......................................... 
 (ให้กรอกเป็นชื่อบุคคลที่ต้องการให้ปรากฎในสูจิบัตรและถ้วยรางวัล ในกรณีที่ได้รับคดัเลือก) 

(Mr./Miss/………..Name.........................................................Surname...........................................) 
ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ได้............................เลขท่ี...................ถนน....................ต ำบล/แขวง............................... 
     อ ำเภอ/เขต.........................จงัหวดั...................... รหสัไปรษณีย์................โทรศพัท์......................... 
โทรศพัท์มือถือ...........................โทรสำร................................E-mail………..……............................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด........./.........../...........อำย.ุ................ปี สญัชำต.ิ......................เชือ้ชำต.ิ......................... 
     ก ำลงัศกึษำอยูช่ัน้ปี......................คณะ........................................................................................... 
สถำบนักำรศกึษำ................................................................................................................................ 
เลขท่ี...................ถนน....................ต ำบล/แขวง...............................อ ำเภอ/เขต..............................
จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................. 
 
    จบกำรศกึษำแล้ว เม่ือปีกำรศกึษำ...........................คณะ................................................................. 
สถำบนักำรศกึษำ.......................................................ปัจจบุนัประกอบอำชีพ........................................ 
ท่ีท ำงำน....................................................... 
เลขท่ี...................ถนน....................ต ำบล/แขวง............................... 
อ ำเภอ/เขต..............................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................. 
 
ผลงาน ช่ือเร่ือง (ไทย).............................................................................................................. 
            (Title).......................................................................................................................... 
 
ระยะเวลำท่ีสร้ำงผลงำน เดือน............................ปี............................................ 
ควำมยำว……………นำที 
เจ้ำของลิขสิทธ์ิ………………………………………………………………………………………………... 
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เทคนิค  Live Action   Animation 
ถ่ายท าด้วย Format    สี   ขำวด ำ 
      PAL   NTSC 
เนือ้เร่ืองย่อ  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเหล่านีม้าด้วย (โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ) 
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำบตัรนกัศกึษำ  
  
 ค ำรับรองจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำในสงักดัแสดงใบรับรองว่ำเป็นผลงำนต้นฉบบั และเป็นงำนท่ีได้รับ
ควำมคุ้มครองทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยผู้สมัครเป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำแตเ่พียงผู้ เดียว 
เชน่ บทภำพยนตร์ เพลงประกอบ เป็นต้น (ตำมท่ีระบใุนเอกสำรหน้ำ 7 หรือในแผ่นพบัประชำสมัพนัธ์) โดย
กรอกข้อมลูในเอกสำรหน้ำ 4 
ค ารับรอง 
1. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำผลงำนที่สง่เข้ำประกวดเป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึน้มำใหม่ด้วยตวัข้ำพเจ้ำเองแต่เพียงผู้ เดียว และ
ข้ำพเจ้ำมีสทิธิทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำในผลงำนนีแ้ต่เพียงผู้ เดียวไม่ได้ละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือสิทธิอื่น
ใดตอ่บคุคลอื่น หำกปรำกฏในภำยหลงัวำ่ผลงำนท่ีสง่เข้ำประกวดนีไ้ด้ละเมิด หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลำ่วหำว่ำละเมิดสิทธิ
ทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำ หรือสทิธิอื่นใดต่อบคุคลอื่น ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยแก่
บคุคลอื่นแทนผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี อยำ่งเต็มจ ำนวน ตลอดจนควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ หรืออำจเกิดขึน้ต่อผู้
จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี รวมทัง้ยอมให้มลูนิธิเอสซีจีริบรำงวลัทัง้หมดคืนด้วย 
2. ข้ำพเจ้ำอนญุำตให้ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี ท ำซ ำ้ หรือเผยแพร่ผลงำนท่ีสง่เข้ำประกวดของข้ำพเจ้ำเพื่อกำร
โฆษณำประชำสมัพนัธ์ได้ ทัง้นี ้ผู้จัดโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีต้องไม่เจตนำท ำให้ข้ำพเจ้ำเกิดควำมเสียหำย อนั
เนื่องมำจำกกำรท ำซ ำ้ หรือเผยแพร่ผลงำนดงักลำ่วข้ำพเจ้ำ 
3.  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คณะกรรมกำรสงวนสทิธิไมค่ืนผลงำน  
4. ข้ำพเจ้ำยอมรับค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรเป็นที่สดุโดยไม่อิดเอือ้น และข้ำพเจ้ำยอมรับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์
ของคณะกรรมกำรเก่ียวกับกำรแสดงผลงำน หรือกำรเผยแพร่ผลงำนที่สง่ประกวดของข้ำพเจ้ำโดยสงบ และจะไม่แสดง
ควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์อนัเก่ียวกับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์ดงักลำ่ว ที่เป็นเหตใุห้คณะกรรมกำร และ/หรือผู้จัด
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิ และช่ือเสยีงอยำ่งใดๆ 
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5. ข้ำพเจ้ำอนญุำตให้น ำผลงำนของข้ำพเจ้ำฉำยเพื่อกำรศกึษำได้ 

6. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมีสิทธิเป็นผู้สมคัรงำนประกวดนีต้ำมกฎหมำย และรับรองว่ำข้อควำมที่ได้กรอกในใบสมคัร
ฉบบันี ้รวมถึงถ้อยค ำท่ีแจ้งตอ่เจ้ำหน้ำที่ผู้จดัโครงกำรเพื่อสมคัรงำนประกวดนี ้เป็นควำมจริงทกุประกำร หำกภำยหลงัผู้จดั
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีทรำบว่ำข้อควำม หรือถ้อยค ำสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทัง้หมดเป็นควำมเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้สทิธิอนัพงึมีพงึได้จำกกำรประกวดครัง้นีถื้อเป็นโมฆะ 
7. ข้ำพเจ้ำยอมรับเง่ือนไขอื่นท่ีปรำกฎในแผน่พบัประชำสมัพนัธ์และในใบสมคัรนีท้กุประกำร 

 
 

ส่งผลงานได้ตัง้แต่วันนี ้-  15  กรกฎาคม 2560  ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 
ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน  

สาขาวิชาการภาพยนตร์และดจิิทลัมีเดีย  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520  
โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 5168 (วันและเวลาราชการ) หรือ 06 1782 4296 

 (วงเล็บมุมซอง “ส่งผลงาน Young Thai Artist Award 2017”) 
 
 

เฉพาะเจ้าหนา้ที่ 
ลงช่ือ............................................... 
(.....................................................) 

ผู้ส่งผลงาน 
วนัท่ี................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่รับ............................ 
 
วันท่ีรับ....................................... 
ผู้รับ........................................... 
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โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยย่อ ในเอกสารหน้า 5 - 6 
 
 

 
 

ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัด 
 

 ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................................. 
อำจำรย์คณะ...................................................สถำบนั................................................... 
ขอรับรองวำ่ ผลงำนภำพยนตร์ เร่ือง................................................................................ 
ของนิสิต/ในสงักดั ช่ือ....................................................................................................... 
เป็นผลงำนต้นฉบบั และเป็นงำนท่ีได้รับควำมคุ้มครองทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยผู้สมคัร
เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำแต่เพียงผู้ เดียว 
 

ลงช่ือ    
 

    ................................................................. 
         (.......................................................................) 
                  อาจารย์ที่ปรึกษา  
 
     วนัท่ี................................................................ 
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ข้อมูลส่วนตัวโดยย่อของผู้ส่งผลงาน สาขาภาพยนตร์  

* เพ่ือประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ * 

 
ค ำน ำหน้ำช่ือ นำย /นำงสำว /.............ช่ือ....................................นำมสกลุ............................................. 

Mr./Miss/………..Name...................................Surname.................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด........./.........../........... 
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................. 
................................................................................................รหสัไปรษณีย์...................................... 
โทรศพัท์................................. โทรศพัท์มือถือ...................................โทรสำร.................................….. 
อีเมล………..……..............@............................................... 
 
ประวัตกิารศึกษา 
คณะ................................................................มหำวิทยำลยั.................................................. 
มธัยมศกึษำตอนปลำย.................................................................จงัหวดั................................. 
มธัยมศกึษำตอนต้น....................................................................จงัหวดั.................................. 
ประถมศกึษำ.............................................................................จงัหวดั................................... 
 
ประวัตกิารแสดงงาน (เรียงล าดับจากปัจจุบันไปอดีต) 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
เกียรตคุิณที่ได้รับ 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
 
ช่ือของผลงำนท่ีสง่ ………………………………………(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 สาขาภาพยนตร์ 
คณุสมบตัิ 
เยำวชนสญัชำติไทยที่ก ำลงัศกึษำไมเ่กินระดบัปริญญำโท หรือส ำเร็จกำรศกึษำในปี 2560 
ผลงำน 
1. ภำพยนตร์สหีรือขำวด ำ Live Action หรือ Animation ควำมยำวไมเ่กิน 30 นำที (รวม Title และ End Credit) 
2. เป็นผลงำนท่ีผลติขณะที่เป็นนิสติ/นกัศกึษำ หรือเป็นผลงำนท่ีผลติระหวำ่งเดือนกนัยำยน 2559 – กรกฎำคม 2560 
3. มีภำพและเสยีงสมบรูณ์ พร้อม subtitle  ภำษำองักฤษ 
4.สง่ผลงำนเป็น mpeg 4 หรือ flv คณุภำพควำมละเอียด 1080x1920 (HDV) 
โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

4.1. น ำช่ือ Link อพัโหลดผำ่น www.youtube.com ตัง้คำ่เฉพำะถึงผู้ รับ สง่มำที่  
aienne_belle@hotmail.com   
(ค ำเตือน*ห้ำมตัง้คำ่กำรรับชมแบบ "สำธำรณะ" เด็ดขำด เนื่องจำกผลงำนยงัไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำ) 
4.2. สง่อีเมล์ Link กำรอพัโหลดพร้อมแนบไฟล์PDFใบสมคัรพร้อมเอกสำรประกอบอื่นๆมำที่ 
aienne_belle@hotmail.com  
(ผลงำนท่ีเข้ำรอบกลัน่กรองจะได้รับกำรติดตอ่กลบัเพื่อน ำสง่ไฟล์จริงภำยหลงักำรพิจำรณำผลงำนแล้วเสร็จ) 
4.3. สง่ใบสมคัรพร้อมเอกสำรประกอบอื่นๆ(ยกเว้นแผน่งำน ให้สง่ผำ่นยทูปูตำมข้อ4.1-4.2)มำยงัช่ือที่อยูน่ี ้
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สวุรรณณี สรุเชษฐคมสนั 
หลกัสตูรภำพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย ภำควิชำนิเทศศิลป์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั กทม.10520  

5. สงวนสทิธ์ิในกำรสง่ผลงำนไมเ่กินคนละ 1 เร่ือง 
6. ผลงำนต้องสร้ำงสรรค์สงัคม ยกระดบัจิตใจ และสร้ำงแรงบนัดำลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงำน 
วิธีกำร วนั และสถำนท่ีสง่ผลงำน 
1. สง่ผลงำนพร้อมใบสมคัร โดยกรอกข้อมลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
2. ต้องกรอกค ำรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำในสงักัดแสดงใบรับรองว่ำเป็นผลงำนต้นฉบับ และเป็นงำนที่ได้รับควำม
คุ้มครองทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยผู้สมคัรเป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำแต่เพียงผู้ เดียว  เช่น บทภำพยนตร์ 
เพลงประกอบ เป็นต้น   
3. เอกสำรประกอบกำรได้รับลขิสทิธ์ิในกำรใช้ภำพ และ/หรือ เพลงประกอบภำพยนตร์จำกเจ้ำของลขิสทิธ์ินัน้ๆ(ถ้ำมี) 
4. สง่ผลงำนได้ตัง้แต่วันนี ้- 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน สาขาวิชาการ
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520 โทรศพัท์ 0 2329 8000 ตอ่ 5168 (วนัและเวลำรำชกำร) หรือ 06 1782 
4296 
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 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2586 2042  
          www.facebook.com/YoungThaiAr t istAward  
        กรณีเป็นเยำวชนสญัชำติไทยที่ก ำลงัศกึษำอยู่ หรือส ำเร็จกำรศกึษำในปี 2556 

ให้สง่ทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำบตัรนกัศกึษำ  
   หมายเหตุ 

 ผู้ที่ได้รับรำงวัลทุกรำงวัล เฉพำะเงินรำงวัล จะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 5%  
ของเงินรำงวัล ตำมกฎหมำย  

 ขอสงวนสิทธิเฉพำะผู้ที่สำมำรถเดินทำงทัศนศึกษำตำมวันที่มูลนิธิเอสซีจีก ำหนด และไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเรียกร้องเป็นเงินคืนได้ 

   
 

 
แผนที่สถานที่ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาภาพยนตร์ 

 

 
 
 
 

 


