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ใบสมัครเพื่อส่งผลงาน “Young Thai Artist Award 2018” 

สาขาการประพันธ์ดนตรี 
**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 ำลงัศกึษำอยูร่ะดบั  ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก ชัน้ปี...........คณะ................................................. 
     สถำบนักำรศกึษำ........................................................................................................................... 
     ท่ีอยู่สถำนศกึษำ เลขท่ี...................ถนน....................ต ำบล/แขวง.................................................... 
     อ ำเภอ/เขต..............................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์...................... 
 
     จบกำรศกึษำแล้วระดบั  ป.ตรี  ป.โท  ป.เอก เม่ือปีกำรศกึษำ................คณะ........................ 
     สถำบนักำรศกึษำ.......................................................ปัจจบุนัประกอบอำชีพ................................... 
     ท่ีท ำงำน.............................................................................................................. 
     ท่ีอยู่ท่ีท ำงำน เลขท่ี...................ถนน....................ต ำบล/แขวง............................... 
     อ ำเภอ/เขต..............................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์....................... 
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ผลงาน 
ช่ือผลงำน / Title (ไทย)...................................................................................................................... 
            (Eng).......................................................................................................................... 
ปีท่ีสร้ำงผลงำน…………... 
ควำมยำว……………นำที..................................วินำที 
รำยกำรเคร่ืองดนตรี........................................................................................................................ 
แนวความคิดสร้างสรรค์ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
Concept in English 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
แรงบันดาลใจ
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
Inspiration in English 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเหล่านีม้าด้วย (โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ) 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำบตัรนกัศกึษำ กรณีเป็นเยำวชนสญัชำติไทยท่ี
ก ำลงัศกึษำอยู่ 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน กรณีเป็นเยำวชนไทยท่ีมีอำยตุำมท่ีแต่ละสำขำก ำหนด 
และไม่ได้ศกึษำอยู่ 

 รูปถ่ำยขนำด 4 x 6 นิว้ จ ำนวน 1 รูป ตำมท่ีระบใุนเอกสำรหน้ำ 6 หรือในแผ่นพบั
ประชำสมัพนัธ์ 

ค ารับรอง 
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1.    ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำผลงำนที่สง่เข้ำประกวดเป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึน้มำใหม่ด้วยตวัข้ำพเจ้ำเองแต่เพียงผู้ เดียว และ
ข้ำพเจ้ำมีสทิธิทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำในผลงำนนีแ้ตเ่พียงผู้ เดียว ซึง่ข้ำพเจ้ำไมเ่คยได้รับรำงวลัใดๆ จำกผลงำนนีม้ำก่อน 
2.    ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำผลงำนที่สง่เข้ำประกวด ไมไ่ด้ละเมิดสทิธิทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือสทิธิอื่นใดตอ่บคุคลอื่น หำก
ปรำกฏในภำยหลงัว่ำผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดนีไ้ด้ละเมิด หรือถูกฟ้องร้อง หรือกลำ่วหำว่ำละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สินทำง
ปัญญำ หรือสทิธิอื่นใดต่อบคุคลอื่น ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ค่ำเสยีหำยแก่บคุคลอื่นแทนผู้จดั
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี อยำ่งเต็มจ ำนวน ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ หรืออำจเกิดขึน้ตอ่ผู้จดัโครงกำร และ /
หรือมลูนิธิเอสซีจี รวมทัง้ยอมให้มลูนิธิเอสซีจีริบรำงวลัทัง้หมดคืนด้วย 
3.    ข้ำพเจ้ำอนญุำตให้ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี ท ำซ ำ้ หรือเผยแพร่ผลงำนที่สง่เข้ำประกวดของข้ำพเจ้ำเพื่อ
กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีต้องไมเ่จตนำท ำให้ข้ำพเจ้ำเกิดควำมเสยีหำย อนั
เนื่องมำจำกกำรท ำซ ำ้ หรือเผยแพร่ผลงำนดงักลำ่วข้ำพเจ้ำ 
4.    ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คณะกรรมกำรสงวนสทิธิไมค่ืนผลงำน 
5.    ข้ำพเจ้ำยอมรับค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรเป็นท่ีสดุโดยไมอ่ิดเอือ้น และข้ำพเจ้ำยอมรับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์
ของคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรแสดงผลงำน หรือกำรเผยแพร่ผลงำนที่ส่งประกวดของข้ำพเจ้ำโดยสงบ และจะไม่แสดง
ควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์อนัเก่ียวกับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์ดงักล่ำว ท่ีเป็นเหตุให้คณะกรรมกำร และ/หรือผู้จัด
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิ และช่ือเสยีงอยำ่งใดๆ 
6.    ข้ำพเจ้ำรับรองวำ่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิเป็นผู้สมคัรงำนประกวดนีต้ำมกฎหมำย และรับรองว่ำข้อควำมที่ได้กรอกในใบสมคัร
ฉบบันี ้รวมถึงถ้อยค ำท่ีแจ้งตอ่เจ้ำหน้ำที่ผู้จดัโครงกำรเพื่อสมคัรงำนประกวดนี ้เป็นควำมจริงทกุประกำร หำกภำยหลงัผู้จดั
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีทรำบว่ำข้อควำม หรือถ้อยค ำสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทัง้หมดเป็นควำมเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้สทิธิอนัพงึมีพงึได้จำกกำรประกวดครัง้นีถื้อเป็นโมฆะ 
7.    ข้ำพเจ้ำยอมรับเง่ือนไขอื่น ที่ปรำกฏในแผน่พบัประชำสมัพนัธ์และในใบสมคัรฉบบันีท้กุประกำร 

 
 
 
 
 
เฉพาะเจ้าหนา้ที่ 

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

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

 

 
 

เลขที่รับ............................ 
 
วันท่ีรับ....................................... 
ผู้รับ........................................... 
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ข้อมูลส่วนตัวโดยย่อของผู้ส่งผลงาน สาขาการประพันธ์ดนตรี 
* 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................................................................................................................. 
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ช่ือของผลงำนท่ีสง่………………………………………(Eng)……………………………………………… 
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 2018 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 สาขาการประพันธ์ดนตรี 

 
คุณสมบัติ 
เยำวชนสญัชำติไทยอำยไุมเ่กิน 25 ปี (เกิดตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2536) 
ผลงำน  
1.สง่ผลงำนกำรประพนัธ์ดนตรี ในรูปของ Score (ไมร่ะบช่ืุอผู้ประพนัธ์ลงบนผลงำน)  
ที่เป็นกำรบรรเลงเคร่ืองเดี่ยวกับกลุ่มเคร่ืองดนตรีบรรเลงประกอบ 4 -6 ชิน้ (solo and accompaniment) โดยที่เคร่ือง
บรรเลงเดี่ยวนัน้จะต้องไม่ใช้ซ ำ้กบัเคร่ืองบรรเลงประกอบ (รวมไปถึงเคร่ืองดนตรีในตระกูลเดียวกนั) เช่น หำกใช้ clarinet 
เป็นเคร่ืองบรรเลงเดี่ยวแล้ว จะไม่สำมำรถใช้ทัง้ clarinet และ bass clarinet เป็นเคร่ืองบรรเลงประกอบได้อีก ผู้ สมคัร
สำมำรถเลือกเคร่ืองดนตรีจำกรำยกำรต่อไปนีเ้ท่ำนัน้ และผู้ เข้ำรอบจะต้องจดัหำนกัดนตรีและผู้อ ำนวยเพลงมำแสดงใน
รอบตดัสนิด้วยตนเอง 
 
 รำยกำรเคร่ืองดนตรี 
 Flute (including alto flute/piccolo) 
 Oboe 
 Clarinet (including bass clarinet) 
 Bassoon  
 Saxophone (soprano/alto/tenor/baritone) 
 French Horn 
 Trumpet 
 Trombone 
 Piano (Tuning 440) 
 Violin  
 Viola  
 Violoncello  
 Double Bass 
  
2. ควำมยำวของผลงำนอยูร่ะหวำ่ง 7-12 นำที 
3. เป็นผลงำนกำรประพนัธ์ดนตรีที่ไมเ่คยได้รับรำงวลัใด ๆ หรือได้รับกำรแสดงและเผยแพร่ในเชิงพำณิชย์มำก่อน 
4. ผลงำนกำรประพนัธ์ ต้องสร้ำงสรรค์สงัคม ยกระดบัจิตใจ และสร้ำงแรงบนัดำลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ ฟัง 
5. ผู้สมคัรสำมำรถสง่ผลงำนเข้ำประกวดได้ 1 ชิน้เทำ่นัน้ 
 
 
 



                                                                                                                    

 7 

 
 
วิธีการ วัน และสถานที่ส่งผลงาน 
1. ขัน้ตอนกำรสง่ผลงำน (ผู้ เข้ำประกวดจะต้องสง่ผลงำนทัง้ 2 รูปแบบ จึงถือวำ่กำรสมคัรเสร็จสมบรูณ์) 
         - ส่งผลงำนในรูปของ Score เป็น PDF File มำทำงอีเมล msmu.activity@gmail.com โดยไม่ระบุช่ือผู้ประพนัธ์ลง
บนผลงำน (ระบหุวัเร่ืองอีเมล Young Thai Artist Award 2018) 
       - ส ำเนำ Score จริง จ ำนวน 5 ชดุ พร้อมแนบใบสมคัร (โดยกรอกข้อมลู ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ)  
และแนบรูปถ่ำยขนำด 4 x 6 นิว้ จ ำนวน 1 รูป ทำงไปรษณีย์  หรือสง่ด้วยตนเองได้ที่ 
   คณุชนะเทพ พึง่ภกัดี    

งำนกิจกรรม  วิทยำลยัดริุยำงคศิลป์  มหำวิทยำลยัมหิดล  
   25/25 พทุธมณฑล สำย 4 ศำลำยำ  
   จ.นครปฐม 73170 
 2. สง่ผลงำนได้ตัง้แต ่วนันี ้จนถึงวนัท่ี 29 มิถนุำยน 2561 (กำรสง่ทำงไปรษณีย์จะถือวนัท่ีประทบัตรำเป็นส ำคญั) 
 3. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนะเทพ พึ่งภักดี (ก๊อต) โทรศัพท์ 0 2800 2525 ต่อ 3109 ในวนัและเวลำ
รำชกำร 
 
เงื่อนไขอื่น 
1. เพื่อควำมสะดวก คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนผลงำน 
2. หำกผลงำนท่ีสง่ประกวดละเมิด หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลำ่วหำวำ่ละเมิดสทิธิทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำ หรือสทิธิอื่นใดต่อ
บคุคลอื่น ผู้สมคัรยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้คำ่เสียหำยแก่บคุคลอื่นแทนผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิ
เอสซีจี อยำ่งเต็มจ ำนวน ตลอดจนควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ หรืออำจเกิดขึน้ตอ่ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีด้วย 
3. ในกรณีท่ีผลงำนของผู้สมคัรได้รับรำงวลัใด ๆ ภำยใต้งำนประกวดนี ้ผู้สมคัรยินยอมยกค่ำลิขสิทธ์ิในกำรพิมพ์ Score 
หรือ 
กำรบนัทึกเสียงครัง้แรกให้แก่มูลนิธิเอสซีจี และอนุญำตให้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือสิทธิใด ๆ แก่ผู้จัดโครงกำร 
และ/หรือมูลนิธิเอสซีจี เพื่อท ำซ ำ้ ดัดแปลง จัดพิมพ์และเผยแพร่ตำมควำมเหมำะสมต่อสำธำรณชนได้ ณ วันที่
คณะกรรมกำรมีค ำตดัสินว่ำผลงำนดงักลำ่วได้รับรำงวลั โดยผู้สมคัรจะไม่เรียกร้องค่ำตอบแทนใด ๆ จำกมูลนิธิเอสซีจี 
ทัง้นีผู้้สมคัรยินยอมให้ควำมร่วมมือกบัมลูนิธิเอสซีจีอยำ่งเต็มที่ทกุกรณีที่เก่ียวกบักำรอนญุำตให้สทิธิในผลงำนดงักลำ่ว  
4. ผู้สง่ผลงำนต้องไมเ่ป็นผู้ที่เคยรับรำงวลัยอดเยี่ยม รำงวลัยวุศิลปินไทย Young Thai Artist Award ที่จดัโดยมลูนิธิเอสซจีี 
ในสำขำกำรประพนัธ์ดนตรีมำก่อน 
5. ผลกำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสดุ และผู้สมคัรจะไมแ่สดงควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ ตอ่ค ำตดัสนิดงักลำ่ว ที่
เป็นเหตใุห้คณะกรรมกำร และ/หรือผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิ และช่ือเสียงอยำ่ง
ใด ๆ 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2586 2042  www.facebook.com/YoungThaiAr t istAward  
  กรณีเป็นเยำวชนสญัชำติไทยที่ก ำลงัศกึษำอยู่  

ให้สง่ทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำบตัรนกัศกึษำ  
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     กรณีเป็นเยำวชนไทยที่มีอำยตุำมที่แตล่ะสำขำก ำหนด และไมไ่ด้ศกึษำอยู่  
ให้สง่เฉพำะส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

หมายเหตุ 

• ผู้ที่ได้รับรำงวัลทุกรำงวัล เฉพำะเงินรำงวัล จะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 5%  
ของเงินรำงวัล ตำมกฎหมำย  

• ขอสงวนสิทธิเฉพำะผู้ที่สำมำรถเดินทำงทัศนศึกษำตำมวันที่มูลนิธิเอสซีจีก ำหนด และไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเรียกร้องเป็นเงินคืนได้ 

 
แผนที่สถานที่ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาการประพันธ์ดนตรี 
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แบบสอบถาม 

โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย  ( Young Thai Artist Award ) 

1. เมื่อกลำ่วถงึโครงกำรรำงวลัยวุศลิปินไทย ทำ่นนกึถึงสิง่ใดเป็นอนัดบัแรก  

a. มลูนิธิเอสซีจี 

b. เวทีกำรประกวดผลงำนศิลปะที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ 

c. 6 สำขำกำรประกวด 

d. ถ้วยพระรำชทำนฯ 

e. โลโก้โครงกำรรำงวลัยวุศิลปินไทย 

2. เมื่อกลำ่วถงึโครงกำรรำงวลัยวุศลิปินไทย ทำ่นนกึถึงโลโก้ใดเป็นอนัดบัแรก 

a.  

 

b.  

 

3. ทำ่นจดจ ำสิง่ใดจำกโลโก้ของโครงกำรรำงวลัยวุศิลปินไทยได้มำกที่สดุ 

 

 

 

a. ตวัสญัลกัษณ์รูปคนสมีว่ง 

b. ตวัหนงัสอื “YOUNG THAI ARTIST AWARD”  

c. ตวัหนงัสอื “โดยมลูนิธิเอสซจีี” 

4. หำกไมม่ีโลโก้                                ทำ่นคิดวำ่จะมีผลตอ่กำรจดจ ำภำพลกัษณ์ของโครงกำรำงวลัยวุศิลปินไทย

หรือไม ่

 

a. มีผลตอ่กำรจดจ ำภำพลกัษณ์ของโครงกำรฯ 

b. ไมม่ีผลตอ่กำรจดจ ำภำพลกัษณ์ของโครงกำรฯ 

 

 
 
 
 


