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ใบสมัครเพื�อส่งผลงาน “Young Thai Artist Award 2014” 

สาขาภาพถ่าย  
**โปรดศึกษาเงื�อนไขการรับสมัครและส่งผลงานในเอกสารหน้า 10 - 11 

แล้วกรอกข้อมูลให้ชัดเจน ทั @งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามหัวข้อในช่องสีเทา)** 
 

*** ผูส้มคัรต้องส่งผลงานเป็นภาพถ่ายที�ขยายลงบนกระดาษ อดัลงกระดาษขนาด 8 x 10 นิ&ว(ไม่ใส่กรอบ)
ผลงานจะตอ้งระบชืุ�อผูส้มคัร ชื�อผลงานและลูกศรแสดงตําแหน่งบน/ล่าง ที�ดา้นหลงัภาพทกุๆ ชิ&น*** 

 
ใบสมคัรเลขที............................................. 

คํานําหน้าชือนาย /นางสาว /..................ชือ..................................นามสกลุ......................................... 
(Mr./Miss/………..Name.........................................................Surname...........................................) 
 
ทีอยูที่ตดิตอ่ได้............................ เลขที...................ถนน....................ตําบล/แขวง............................... 
     อําเภอ/เขต..............................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................โทรศพัท์...................... 
โทรศพัท์มือถือ...........................โทรสาร.........................E-mail………..……....................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด........./.........../...........อาย.ุ................ปี สญัชาต.ิ......................เชื Aอชาต.ิ......................... 
 
     กําลงัศกึษาอยูช่ั Aนปี......................คณะ........................................................................................... 
สถาบนัการศกึษา................................................................................................................................ 
เลขที...................ถนน....................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..............................
จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................. 
 
    จบการศกึษาแล้ว เมือปีการศกึษา...........................คณะ................................................................. 
สถาบนัการศกึษา.......................................................ปัจจบุนัประกอบอาชีพ........................................ 
ทีทํางาน....................................................... 
เลขที...................ถนน....................ตําบล/แขวง............................... 
อําเภอ/เขต..............................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................. 
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ผลงานชุดที� 1 
ชือชดุผลงาน (ไทย).................................................................................................................................................... 
      (Eng).................................................................................................................................................... 

แนวความคิดสร้างสรรค์
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
ชนิดกระดาษ................................................................................................................................. 
รายละเอียดเกี�ยวกับผลงานแต่ละชิ @น (หากผลงานมีมากกว่า 5 ชิ�น ให้พิมพ์ข้อมูลแนบเพิ"มเตมิ) 
ชิ Aนที 1 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................ 
     (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง............................................................. ขนาด..........................................................(หนว่ย..................) 
เทคนิค...................................................................................(Eng)……………………………………………….. 
ชิ Aนที 2 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................ 
     (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง............................................................. ขนาด...........................................................(หนว่ย..................)
เทคนิค................................................................................... (Eng)……………………………………………….. 
ชิ Aนที 3 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................ 
     (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง............................................................. ขนาด..........................................................(หนว่ย..................) 
เทคนิค................................................................................... (Eng)……………………………………………….. 
ชิ Aนที 4 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................. 
      (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง............................................................. ขนาด..........................................................(หนว่ย..................) 
เทคนิค.................................................................................... (Eng)……………………………………………….. 
ชิ Aนที 5 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................ 
      (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง..............................................................ขนาด...........................................................(หนว่ย..................) 
เทคนิค.................................................................................... (Eng)……………………………………………….. 
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วิธีการตดิตั @งผลงานชุดที� 1 

(เขียนอธิบายด้วยข้อความ หรือ เขียนภาพร่าง หรือ ถา่ยภาพการตดิตั Aงผลงานทีสมบรูณ์เพือประกอบภาพร่างดงักลา่ว) 
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ผลงานชุดที� 2 
ชือชดุผลงาน (ไทย).................................................................................................................................................... 
      (Eng).................................................................................................................................................... 

แนวความคิดสร้างสรรค์
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
ชนิดกระดาษ................................................................................................................................. 
รายละเอียดเกี�ยวกับผลงานแต่ละชิ @น (หากผลงานมีมากกว่า 5 ชิ�น ให้พิมพ์ข้อมูลแนบเพิ"มเตมิ) 
ชิ Aนที 1 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................ 
     (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง............................................................. ขนาด..........................................................(หนว่ย..................) 
เทคนิค...................................................................................(Eng)……………………………………………….. 
ชิ Aนที 2 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................ 
     (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง............................................................. ขนาด...........................................................(หนว่ย..................) 
เทคนิค................................................................................... (Eng)……………………………………………….. 
ชิ Aนที 3 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................ 
     (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง............................................................. ขนาด..........................................................(หนว่ย..................) 
เทคนิค................................................................................... (Eng)……………………………………………….. 
ชิ Aนที 4 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................. 
      (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง............................................................. ขนาด..........................................................(หนว่ย..................) 
เทคนิค.................................................................................... (Eng)……………………………………………….. 
ชิ Aนที 5 
ชือ (ไทย)................................................................................................................................................................ 
      (Eng)............................................................................................................................................................ 
ปีทีสร้าง..............................................................ขนาด...........................................................(หนว่ย..................) 
เทคนิค.................................................................................... (Eng)……………………………………………….. 
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วิธีการตดิตั @งผลงานชุดที� 2 

(เขียนอธิบายด้วยข้อความ หรือ เขียนภาพร่าง หรือ ถา่ยภาพการตดิตั Aงผลงานทีสมบรูณ์เพือประกอบภาพร่างดงักลา่ว) 
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พร้อมกันนี @ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเหล่านี @มาด้วย (โปรดทาํเครื�องหมาย / ลงใน ) 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาบตัรนกัศกึษา กรณีเป็นเยาวชนสญัชาติไทยที
กําลงัศกึษาอยู่ 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน กรณีเป็นเยาวชนไทยทีมีอายตุามทีแต่ละสาขากําหนด 
และไม่ได้ศกึษาอยู่ 

 
คาํรับรอง  
1. ข้าพเจ้ารับรองว่าผลงานทีสง่เข้าประกวดเป็นผลงานทีสร้างสรรค์ขึ Aนมาใหม่ด้วยตวัข้าพเจ้าเองแต่เพียงผู้ เดียว และ
ข้าพเจ้ามีสทิธิทางทรัพย์สนิทางปัญญาในผลงานนี Aแต่เพียงผู้ เดียวไม่ได้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอืน
ใดตอ่บคุคลอืน หากปรากฏในภายหลงัวา่ผลงานทีสง่เข้าประกวดนี Aได้ละเมิด หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลา่วหาว่าละเมิดสิทธิ
ทางทรัพย์สนิทางปัญญา หรือสทิธิอืนใดต่อบคุคลอืน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในคดีความ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่
บคุคลอืนแทนผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี อยา่งเต็มจํานวน ตลอดจนความเสยีหายทีเกิดขึ Aน หรืออาจเกิดขึ Aนต่อผู้
จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีด้วย 
2. ข้าพเจ้าอนญุาตให้ผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี ทําซํ Aา หรือเผยแพร่ผลงานทีสง่เข้าประกวดของข้าพเจ้าเพือการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ได้ ทั Aงนี A ผู้ จัดโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีต้องไม่เจตนาทําให้ข้าพเจ้าเกิดความเสียหาย อนั
เนืองมาจากการทําซํ Aา หรือเผยแพร่ผลงานดงักลา่วข้าพเจ้า 

3.  ในกรณีทีผลงานของข้าพเจ้าไมผ่า่นการคดัเลอืก ข้าพเจ้าจะเข้ามารับผลงานคืนภายในวันที� 18 – 20 กันยายน 2557  
ในเวลาราชการ  หากลว่งเลยระยะเวลาดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าไม่มารับผลงานคืน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัดโครงการ และ/
หรือมลูนิธิเอสซีจีมีสทิธิดําเนินการตามทีเห็นสมควรได้ทนัที  
4. ข้าพเจ้ายอมรับคําตดัสนิของคณะกรรมการเป็นทีสดุโดยไม่อิดเอื Aอน และข้าพเจ้ายอมรับการพิจารณา และคําวิจารณ์
ของคณะกรรมการเกียวกับการแสดงผลงาน หรือการเผยแพร่ผลงานทีสง่ประกวดของข้าพเจ้าโดยสงบ และจะไม่แสดง
ความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์อนัเกียวกับการพิจารณา และคําวิจารณ์ดงักลา่ว ทีเป็นเหตใุห้คณะกรรมการ และ/หรือผู้จัด
โครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิ และชือเสยีงอยา่งใดๆ 
5. ข้าพเจ้ายอมรับการพิจารณาของคณะกรรมการเกียวกบัการแสดงและ/หรือการเผยแพร่ผลงาน 

6. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิเป็นผู้สมคัรงานประกวดนี Aตามกฎหมาย และรับรองว่าข้อความทีได้กรอกในใบสมคัร
ฉบบันี A รวมถึงถ้อยคําทีแจ้งตอ่เจ้าหน้าทีผู้จดัโครงการเพือสมคัรงานประกวดนี A เป็นความจริงทกุประการ หากภายหลงัผู้จดั
โครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีทราบว่าข้อความ หรือถ้อยคําสว่นใดสว่นหนึงหรือทั Aงหมดเป็นความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้สทิธิอนัพงึมีพงึได้จากการประกวดครั Aงนี Aถือเป็นโมฆะ 
U. ข้าพเจ้ายอมรับเงือนไขอืนทีปรากฎในแผน่พบัประชาสมัพนัธ์และในใบสมคัรนี Aทกุประการ 

 
 
 



                                             

 7

 
ส่งผลงานได้ตั @งแต่วันที� วันที� 28 - 30 สิงหาคม 2557 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 
ที�หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยนํ @าไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ 0 2350 3626  
 (วงเล็บมุมซอง “ส่งผลงาน Young Thai Artist Award 2014”) 

*หากส่งทางไปรษณีย์ จะยึดวันประทับตราเป็นสําคัญ 
      
เฉพาะเจ้าหนา้ที�  

 
ลงชือ............................................................. 

        (....................................................................) 
        ผู้ส่งผลงาน 
      วนัที ............................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยย่อ ในเอกสารหน้าถัดไป... 

 
 
 
 
 

เลขที.............................. 
วนัทีรับ........................... 
ผู้ รับ............................... 
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ข้อมูลส่วนตัวโดยย่อของผู้ส่งผลงาน สาขาภาพถ่าย  
* เพื"อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน 

ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ * 

 
คํานําหน้าชือ นาย /นางสาว /.............ชือ....................................นามสกลุ............................................. 

Mr./Miss/………..Name...................................Surname.................................................. 
 
วนั/เดือน/ปีเกิด........./.........../........... 
ทีอยู.่.................................................................................................................................................. 
................................................................................................รหสัไปรษณีย์...................................... 
โทรศพัท์................................  โทรศพัท์มือถือ....................................โทรสาร.................................….. 
อีเมล………..……..............@............................................... 
 
ประวัตกิารศึกษา 
คณะ......................................................มหาวิทยาลยั.......................................จงัหวดั........................ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย.................................................................จงัหวดั................................. 
มธัยมศกึษาตอนต้น....................................................................จงัหวดั.................................. 
ประถมศกึษา.............................................................................จงัหวดั................................... 
ประวัตกิารแสดงงาน (เรียงลาํดับจากปัจจุบันไปอดีต) 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
เกียรตคุิณที�ได้รับ 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
ปี.....................รายละเอียด................................................................................................................. 
ชือของผลงานทีสง่ชิ Aนที 1 ……………………………………….(Eng)…………………………………….. 
ชือของผลงานทีสง่ชิ Aนที 2 ……………………………………….(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 2014 ในครั@งนี @ จากสื�อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 โปสเตอร์ จากสถานที� .................................................................................................. 
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จากสถานที� ............................................................................ 
 ป้ายผ้า / Inkjet Banner จากสถานที�.............................................................................. 
 วิทยุ / โทรทัศน์ สถานี / รายการ .................................................................................. 
 นิตยสาร........................................................................................................................ 
 Website    www………………………………………………………………………………. 
 Facebook  ................................................………………………………………………….  
 E-mail 
 อาจารย์ 
 เพื�อน / รุ่นพี� 
 อื�นๆ .............................................................................................................................. 
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เงื�อนไขการรับสมัครและส่งผลงาน สาขาภาพถ่าย  

คณุสมบตั ิ
เยาวชนสญัชาติไทยทีกําลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี หรือ เยาวชนสญัชาติไทย อายรุะหวา่ง 18 - 25 ปี  
(เกดิระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2532 – 31 ธันวาคม 2539) 
ผลงาน 
1. เป็นผลงานภาพถา่ยไมจํ่ากดัแนวคิด ซึงสร้างสรรค์สงัคม ยกระดบัจิตใจ และสร้างแรงบนัดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ ทีได้ชม
ผลงาน 
2. เป็นผลงานทีถา่ยด้วยกล้องบรรจฟิุล์ม หรือกล้องดิจิตอล และสามารถแก้ไขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 
3. ผลงานทีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ต้องคํานงึถึงคณุภาพและความละเอียดทีเหมาะสมในกรณีทีต้องอดัขยายเป็น 
ผลงานจริง เมือผา่นรอบคดัเลอืก 
4. สงวนสทิธิnในการสง่ผลงานได้ไมเ่กินคนละ 2 ชดุ 
5. ผลงานแตล่ะชดุต้องมีจํานวนไมเ่กิน  8  ชิ Aน  
6. สง่ผลงานรอบคดัเลอืกเป็นภาพถ่ายอดัลงกระดาษขนาด 8 x 10 นิ Aว (ไมใ่สก่รอบ) 
7. เป็นผลงานทีสร้างสรรค์ขึ Aนมาใหม ่ไมเ่คยแสดงตอ่สาธารณชน และไมเ่คยได้รับรางวลัใดๆ มากอ่น 
8. ผู้สง่ผลงานต้องกรอกใบสมคัรทีกําหนดให้อยา่งชดัเจน ดงันี A 
   - ประวตัิผู้สมคัร สถาบนัการศกึษา ทีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ทีตดิตอ่สะดวก 
   - รายละเอียดผลงาน แนวความคิด เทคนิคในการสร้างสรรค์ ชนิดกระดาษและขนาดของผลงานจริงทีต้องอดัขยายเมือ
ผา่นรอบคดัเลอืก 
   - เขียนภาพร่าง การนําเสนอหรือวิธีการติดตั Aงผลงานทกุชดุอยา่งชดัเจน (ขนาดทีอดัขยายของผลงานจริง ใสก่รอบ
หรือไม ่อยา่งไร ต้องการตดิตั Aงแบบเรียงลาํดบัหรือจดัวางในลกัษณะใด ฯลฯ) 
9. การตดัสนิผลงานจะอยูใ่นบริบทของงานศิลปะร่วมสมยั 
10.สาํหรับผู้ผา่นรอบคดัเลอืกจะต้องสง่ผลงานจริงทีมีรูปแบบ ขนาดทีอดัขยายนําเสนอและติดตั Aงตามทีได้ระบใุนใบสมคัร
ในรอบคดัเลอืกอีกครั Aง 
วิธีการ วนั และสถานทีสง่ผลงาน 
1. สง่ผลงานพร้อมใบสมคัร โดยกรอกข้อมลูทั Aงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2. สง่ผลงานได้ตั Aงแตว่นัที� 28 - 30 สิงหาคม 2557 ที หอศิลปมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยนํ Aาไท คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110   โทรศพัท์ 0 2350 3626   (หากสง่ทางไปรษณีย์ จะยดึวนัประทบัตราเป็นสาํคญั) 
เงือนไขอืน 
1. ในกรณีทีผลงานของผู้สมคัรไม่ผ่านการคดัเลือก ให้มารับผลงานคืน ภายในวันที�  18 – 20 กันยายน 2557 ในเวลา
ราชการ   หากล่วงเลยระยะเวลาดงักล่าวแล้ว ผู้สมัครไม่มารับผลงานคืน ผู้จัดโครงการ และ/หรือมูลนิธิเอสซีจีมีสิทธิ
ดําเนินการตามทีเห็นสมควรได้ทนัที  
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2. หากผลงานทีสง่ประกวดละเมิด หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลา่วหาวา่ละเมิดสทิธิทางทรัพย์สนิทางปัญญา หรือสทิธิอืนใดตอ่
บคุคลอืน ผู้สมคัรยินยอมรับผิดในคดีความ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่บคุคลอืนแทนผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิ
เอสซีจี อยา่งเต็มจํานวน ตลอดจนความเสยีหายทีเกิดขึ Aน หรืออาจเกิดขึ Aนตอ่ผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีด้วย 
3. ในกรณีทีผลงานของผู้สมคัรได้รับรางวลัใดๆ ภายใต้งานประกวดนี A ผู้สมคัรยินยอมอนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือสิทธิใดๆ แก่ผู้ จัดโครงการ และ/หรือมูลนิธิเอสซีจี เพือทําซํ Aา ดัดแปลง จัดพิมพ์และเผยแพร่ตามความ
เหมาะสมต่อสาธารณชนได้ ณ วนัทีคณะกรรมการมีคําตดัสินว่าผลงานดงักล่าวได้รับรางวลั โดยผู้สมคัรจะไม่เรียกร้อง
คา่ตอบแทนใดๆ จากมลูนิธิเอสซีจี ทั Aงนี Aผู้สมคัรยินยอมให้ความร่วมมือกบัมลูนิธิเอสซีจีอย่างเต็มทีทกุกรณีทีเกียวกบัการ
อนญุาตให้สทิธิในผลงานดงักลา่ว 
4. ผู้ส่งผลงานต้องไม่เป็นผู้ที� เคยรับรางวัลยอดเยี�ยม รางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award ที� จัดโดย
มูลนิธิเอสซีจี ในสาขาภาพถ่ายมาก่อน 
5. ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นทีสดุ และผู้สมคัรจะไมแ่สดงความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ ต่อคําตดัสินดงักลา่ว ที
เป็นเหตใุห้คณะกรรมการ และ/หรือผู้จดัโครงการ และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดความเสยีหายตอ่ทรัพย์สิน และชือเสียงอย่าง
ใดๆ 
 
� สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม โทร 0 2586 5214  
 www.facebook.com/YoungThaiAr t is tAward 
���� กรณีเป็นเยาวชนสญัชาติไทยทีกําลงัศกึษาอยู ่ 

ให้สง่ทั Aงสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสาํเนาบตัรนกัศกึษา  
     กรณีเป็นเยาวชนไทยทีมีอายตุามทีแตล่ะสาขากําหนด และไมไ่ด้ศกึษาอยู ่ 

ให้สง่เฉพาะสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
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แผนที�สถานที�ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาภาพถ่าย 

 
 
 
 


