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ใบสมัครเพื่อส่งผลงาน “Young Thai Artist Award 2017” 

สาขาวรรณกรรม  
**โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสมัครและส่งผลงานในเอกสารหน้า 6 - 7 

แล้วกรอกข้อมูลให้ชัดเจน ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามหัวข้อในช่องสีเทา)** 
 

ค ำน ำหน้ำช่ือนำย /นำงสำว /..................ช่ือ..................................นำมสกลุ......................................... 
(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................. 
 
พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเหล่านีม้าด้วย (โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ) 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำบตัรนกัศกึษำ กรณีเป็นเยำวชนสญัชำติไทยท่ี
ก ำลงัศกึษำอยู่ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน กรณีเป็นเยำวชนไทยท่ีมีอำยตุำมท่ีแต่ละสำขำก ำหนด 
และไม่ได้ศกึษำอยู่ 
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ผลงาน  
ช่ือบทประพันธ์ ..............................................................................................................................   
(Eng).......................................................................................................................... 
 
ประเภท 
นวนิยำย (1 เร่ืองควำมยำว 60 – 80 หน้ำ) 
เร่ืองสัน้  (รวมเร่ืองสัน้อยำ่งน้อย 8 เร่ือง) 
กวีนิพนธ์  (รวมบทกวีฉนัทลกัษณ์ หรือบทกวีขนำดยำว จ ำนวน  200 – 300 บท   /  
    บทกวีไร้ฉนัทลกัษณ์ รวมควำมยำว  60 – 80 หน้ำ)  
 

เนือ้หาในบทประพันธ์อย่างย่อ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ปีที่แต่ง.............................................. 
แนวความคิดสร้างสรรค์ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
แรงบันดาลใจ
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
ค ารับรอง  

1.    ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำผลงำนที่สง่เข้ำประกวดเป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึน้มำใหม่ด้วยตวัข้ำพเจ้ำเองแต่เพียงผู้ เดียว และ
ข้ำพเจ้ำมีสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปัญญำในผลงำนนีแ้ต่เพียงผู้ เดียว ซึ่งข้ำพเจ้ำไม่เคยตีพิมพ์ และไม่เคยน ำผลงำนนีส้่ง
ประกวด หรือได้รับรำงวลัใดๆ จำกผลงำนนีม้ำก่อน 
2.    ข้ำพเจ้ำรับรองวำ่ผลงำนท่ีสง่เข้ำประกวด ไมไ่ด้ละเมิดสทิธิทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำ หรือสทิธิอื่นใดต่อบคุคลอื่น หำก
ปรำกฏในภำยหลงัว่ำผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดนีไ้ด้ละเมิด หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลำ่วหำว่ำละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สินทำง
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ปัญญำ หรือสทิธิอื่นใดตอ่บคุคลอื่น ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้คำ่เสียหำยแก่บคุคลอื่นแทนผู้จดั
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี อยำ่งเต็มจ ำนวน ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ หรืออำจเกิดขึน้ต่อผู้จดัโครงกำร และ/
หรือมลูนิธิเอสซีจี รวมทัง้ยอมให้มลูนิธิเอสซีจีริบรำงวลัทัง้หมดคืนด้วย 
3.    ข้ำพเจ้ำอนญุำตให้ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี ท ำซ ำ้ หรือเผยแพร่ผลงำนที่สง่เข้ำประกวดของข้ำพเจ้ำเพื่อ
กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีต้องไมเ่จตนำท ำให้ข้ำพเจ้ำเกิดควำมเสียหำย อนั
เนื่องมำจำกกำรท ำซ ำ้ หรือเผยแพร่ผลงำนดงักลำ่วข้ำพเจ้ำ 
4.    ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คณะกรรมกำรสงวนสทิธิไมค่ืนต้นฉบบัผลงำน  
5     ข้ำพเจ้ำยอมรับค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรเป็นท่ีสดุโดยไมอ่ิดเอือ้น และข้ำพเจ้ำยอมรับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์
ของคณะกรรมกำรเก่ียวกับกำรแสดงผลงำน หรือกำรเผยแพร่ผลงำนที่สง่ประกวดของข้ำพเจ้ำโดยสงบ และจะไม่แสดง
ควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์อนัเก่ียวกับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์ดงักลำ่ว ที่เป็นเหตใุห้คณะกรรมกำร และ/หรือผู้จัด
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิ และช่ือเสยีงอยำ่งใดๆ 
6.    ข้ำพเจ้ำรับรองวำ่ข้ำพเจ้ำมีสทิธิเป็นผู้สมคัรงำนประกวดนีต้ำมกฎหมำย และรับรองว่ำข้อควำมที่ได้กรอกในใบสมคัร
ฉบบันี ้รวมถึงถ้อยค ำท่ีแจ้งตอ่เจ้ำหน้ำที่ผู้จดัโครงกำรเพื่อสมคัรงำนประกวดนี ้เป็นควำมจริงทกุประกำร หำกภำยหลงัผู้จดั
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีทรำบว่ำข้อควำม หรือถ้อยค ำสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทัง้หมดเป็นควำมเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้สทิธิอนัพงึมีพงึได้จำกกำรประกวดครัง้นีถื้อเป็นโมฆะ 
7.    ข้ำพเจ้ำยอมรับเง่ือนไขอื่น ที่ปรำกฏในแผน่พบัประชำสมัพนัธ์และในใบสมคัรฉบบันีท้กุประกำร 

 
ส่งผลงานได้ตัง้แต่วันนี ้ – 15 กรกฎาคม 2560 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 

(หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันทีป่ระทบัตรา)  
ส่งที่  คุณกนกวลี พจนปกรณ์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
31 ถ.กรุงเทพฯ – นนทบุรี ซอย 33   แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800    

โทรศัพท์ 0 2910 9565 
(วงเล็บมุมซอง “ส่งผลงาน Young Thai Artist Award 2017”) 

เฉพาะเจ้าหนา้ที่  
ลงช่ือ............................................... 
(.....................................................) 
  ผู้ส่งผลงาน 
วนัท่ี................................................ 

 
โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยย่อ ในเอกสารหน้าถัดไป... 

 
 

เลขที่............................... 
วันท่ีรับ............................ 
ผู้รับ................................ 
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ข้อมูลส่วนตัวโดยย่อของผู้ส่งผลงาน สาขาวรรณกรรม  
* 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...................................จงัหวดั....................... 
มธัยมศกึษำตอนปลำย.................................................................จงัหวดั................................. 
มธัยมศกึษำตอนต้น....................................................................จงัหวดั.................................. 
ประถมศกึษำ.............................................................................จงัหวดั................................... 
ประวัตกิารแสดงงาน (เรียงล าดับจากปัจจุบันไปอดีต) 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
เกียรตคุิณที่ได้รับ 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รำยละเอียด................................................................................................................. 
 
ช่ือของผลงำนท่ีสง่………………………………………(Eng)……………………………………………… 
 
 
Birth Date………/Month……………………………./Year………………. 
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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 สาขาวรรณกรรม 
คณุสมบตั ิ
เยำวชนสญัชำติไทยอำยไุมเ่กิน 25 ปี (เกดิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2535) 

ผลงำน 
1. เป็นผลงำนวรรณกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
  - นวนิยำย (1 เร่ือง ควำมยำว 60 – 80 หน้ำ) 
  - เร่ืองสัน้ (รวมเร่ืองสัน้อยำ่งน้อย 8 เร่ือง) 
  - กวีนิพนธ์ (รวมบทกวมีีฉนัทลกัษณ์ หรือบทกวีขนำดยำว  200 – 300 บท / กวีไร้ฉนัทลกัษณ์  60 – 80 หน้ำ)  
2. เป็นผลงำนท่ีเขยีนขึน้ด้วยตวัเอง 
3. สง่ประกวดได้คนละ 1 ผลงำน 
4. เป็นผลงำนท่ีเขยีนขึน้ใหม ่ยงัไมเ่คยเผยแพร่ทีใ่ด และไมเ่คยได้รับรำงวลัใดมำก่อน 
5. ให้จดัพมิพ์ผลงำนในกระดำษ A4 อกัษร  Angsana New หรือ Cordia New  
   ขนำด 16  และไม่ระบุชื่อผู้เขยีนลงในผลงาน  โดยสง่ผลงำนในรูปกระดำษและแผน่ CD  ด้วยตนเอง   
  หรือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนเทำ่นัน้ 
6. ผลงำนต้องสร้ำงสรรค์สงัคม ยกระดบัจิตใจ และสร้ำงแรงบนัดำลใจเชิงบวกให้แก่ผู้อำ่น 
วิธีกำร วนั และสถำนท่ีสง่ผลงำน 
1. สง่ผลงำนพร้อมใบสมคัร โดยกรอกข้อมลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
2. สง่ผลงำนได้ตัง้แตว่นันี ้- 15 กรกฎาคม 2560  (หำกสง่ทำงไปรษณีย์จะถือวนัท่ีประทบัตรำ)  สง่ที่  
   คณุกนกวล ีพจนปกรณ์  นำยกสมำคมนกัเขยีนแหง่ประเทศไทย 
   31 ถ.กรุงเทพฯ – นนทบรีุ   ซอย 33  แขวง/เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800   โทรศพัท์ 0 2910 9565 

เง่ือนไขอื่น 
1. เพื่อควำมสะดวก คณะกรรมกำรขอสงวนสทิธิไมค่ืนต้นฉบบัผลงำน  
2. หำกผลงำนท่ีสง่ประกวดละเมดิ หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลำ่วหำวำ่ละเมดิสทิธิทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำ หรือสทิธิอื่นใดตอ่
บคุคลอื่น ผู้สมคัรยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้คำ่เสยีหำยแก่บคุคลอื่นแทนผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิ
เอสซีจี อยำ่งเต็มจ ำนวน ตลอดจนควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ หรืออำจเกิดขึน้ตอ่ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีด้วย 
3. สทิธิในกำรพิมพ์รวมเลม่ผลงำนท่ีได้รับรำงวลั เป็นของเยำวชนที่ได้รับรำงวลัยอดเยีย่ม รำงวลัดเีดน่ และรำงวลั Jury’s 
Mention (ถ้ำม)ี โดยมลูนิธิเอสซีจี   ขอรับหนงัสอืจ ำนวน 50 เลม่ เพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ 
4.  ในกรณีที่ผลงำนของผู้สมคัรได้รับรำงวลัใดๆ ภำยใต้งำนประกวดนี ้ผู้สมัครยินยอมอนุญำตให้สิทธิในทรัพย์สินทำง
ปัญญำ หรือสิทธิใดๆ แก่ผู้ จัดโครงกำร และ/หรือมูลนิธิเอสซีจี เพื่อท ำซ ำ้ ดัดแปลง จัดพิมพ์และเผยแพร่ตำมควำม
เหมำะสมต่อสำธำรณชนได้ ณ วนัที่คณะกรรมกำรมีค ำตดัสินว่ำผลงำนดงักล่ำวได้รับรำงวลั โดยผู้สมคัรจะไม่เรียกร้อง
คำ่ตอบแทนใดๆ จำกมลูนิธิเอสซีจี ทัง้นีผู้้สมคัรยินยอมให้ควำมร่วมมือกบัมลูนิธิเอสซีจีอย่ำงเต็มที่ทกุกรณีที่เก่ียวกบักำร
อนญุำตให้สทิธิในผลงำนดงักลำ่ว 
5. ผู้ส่งผลงานต้องไม่เป็นผู้ที่ เคยรับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award ที่จัดโดย
มูลนิธิเอสซีจี ในสาขาวรรณกรรมมาก่อน 
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6. ผลกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสดุ และผู้สมคัรจะไมแ่สดงควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ ต่อค ำตดัสินดงักลำ่ว ที่
เป็นเหตใุห้คณะกรรมกำร และ/หรือผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สิน และช่ือเสียงอย่ำง
ใดๆ 
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2586 2041  
          www.facebook.com/YoungThaiAr t istAward  
  กรณีเป็นเยำวชนสญัชำติไทยที่ก ำลงัศกึษำอยู่  

ให้สง่ทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำบตัรนกัศกึษำ  
     กรณีเป็นเยำวชนไทยที่มีอำยตุำมที่แตล่ะสำขำก ำหนด และไมไ่ด้ศกึษำอยู่  

ให้สง่เฉพำะส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
หมายเหตุ 

 ผู้ที่ได้รับรำงวัลทุกรำงวัล เฉพำะเงินรำงวัล จะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 5%  
ของเงินรำงวัล ตำมกฎหมำย  

 ขอสงวนสิทธิเฉพำะผู้ที่สำมำรถเดินทำงทัศนศึกษำตำมวันที่มูลนิธิเอสซีจีก ำหนด และไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเรียกร้องเป็นเงินคืนได้ 

 

แผนที่สถานที่ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาวรรณกรรม 

  

 


