ใบสมัครเพื่อส่ งผลงาน “Young Thai Artist Award 2019”

สาขาศิลปะ 3 มิติ
**โปรดศึกษาเงื่อนไขการรั บสมัครและส่ งผลงานในเอกสารหน้ า 7-8
แล้ วกรอกข้ อมูลให้ ชัดเจน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามหัวข้ อในช่ องสีเทา)**
ข้ าพเจ้ าขอส่งผลงานเข้ าร่ วมในการประกวด ศิลปะ 3 มิติ โดยรับทราบและยอมรับระเบียบในการประกวดครัง้ นี ้

คานาหน้ าชื่อนาย /นางสาว /..................ชื่อ..................................นามสกุล.........................................
(Mr./Miss/………..Name.........................................................Surname...........................................)
ที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้ ......................เลขที่...................ถนน............................ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต..............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...........................
โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสาร.........................E-mail………..…….........................................
วัน/เดือน/ปี เกิด........./.........../...........อายุ.................ปี สัญชาติ.......................เชื ้อชาติ..........................
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้ วและไม่ ได้ ศึกษาต่ อในระดับปริญญาโทหรื อสูงกว่ า
จากสถานศึกษา............................................... คณะ......................................................ชันปี
้ .....................
เลขที่...................ถนน............................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต..............................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.....................
ขณะนี ้ ประกอบอาชีพ...............................................................ที่ทางาน.......................................................
เลขที่...................ถนน........................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต..............................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.................
กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี อยู่ชนปี
ั ้ ที่ …………………….คณะ......................................................
เลขที่...................ถนน............................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต..............................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.....................
หลักฐาน
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรนักศึกษา
2.ใบรับรองการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (กรณีที่อายุเกิน 25 ปี )

การแสดงงานศิลปกรรมที่สาคัญ (Selected Exhibitions) กรุณาระบุปีที่แสดงงาน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
รางวัลและเกียรติยศที่ได้ รับ (Awards and Honors) กรุณาระบุปีที่ได้ รับ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ขอส่งผลงานประติมากรรมเข้ าร่ วมประกวดรายละเอียดดังนี ้
ชื่อผลงาน
(Title)

เทคนิค
(Technique)

ขนาด
(Size)

ทะเบียน
เลขที่ No.

สูง (H) x ยาว (W) x
ลึก (D)

(สาหรั บ
เจ้ าหน้ าที)่

cm.

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

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

.....x…...x…...

แนวความคิดสร้ างสรรค์
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่ No…………
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ส่ งผลงานได้ ตงั ้ แต่ วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562
ที่คุณธัญญนันทน์ ศรี จ่ ันเพชร
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 095 553 9360
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารเหล่ านีม้ าด้ วย (โปรดทาเครื่องหมาย / ลงใน )





สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาบัตรนักศึกษา กรณีเป็ นเยาวชนสัญชาติไทยที่
กาลังศึกษาอยู่
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน กรณีเป็ นเยาวชนไทยที่มีอายุตามที่แต่ละสาขากาหนด
และไม่ได้ ศกึ ษาอยู่
ใบรับรองการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (กรณีเป็ นเยาวชนสัญชาติไทยที่กาลังศึกษาอยู่
และอายุเกิน 25 ปี )

คารับรอง
1. ข้ าพเจ้ ารับรองว่าผลงานที่ส่งเข้ าประกวดเป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์ขึ ้นมาใหม่ด้วยตัวข้ าพเจ้ าเองแต่เพียงผู้เดียว และ
ข้ าพเจ้ ามีสิทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญาในผลงานนี ้แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ ละเมิด สิทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อสิทธิอื่น
ใดต่อบุคคลอื่น หากปรากฏในภายหลังว่าผลงานที่สง่ เข้ าประกวดนี ้ได้ ละเมิด หรื อถูกฟ้องร้ อง หรื อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ
ทางทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรื อสิทธิอื่นใดต่อบุคคลอื่น ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดในคดีความ และยินยอมชดใช้ ค่าเสียหายแก่
บุคคลอื่นแทนผู้จดั โครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี อย่างเต็มจานวน ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ ้น หรื ออาจเกิดขึ ้นต่อผู้
จัดโครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี รวมทังยอมให้
้
มลู นิธิเอสซีจีริบรางวัลทังหมดคื
้
นด้ วย
2. ข้ าพเจ้ าอนุญาตให้ ผ้ จู ดั โครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี ทาซ ้า หรื อเผยแพร่ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดของข้ าพเจ้ าเพื่อการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดโครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีต้องไม่เจตนาทาให้ ข้าพเจ้ าเกิดความเสียหาย อัน
เนื่องมาจากการทาซ ้า หรื อเผยแพร่ผลงานดังกล่าวข้ าพเจ้ า
3. ในกรณีที่ผลงานของข้ าพเจ้ าไม่ผ่านการคัดเลือก ข้ าพเจ้ าจะเข้ ามารับผลงานคืนภายในวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2561
ในเวลาราชการ (เว้ นวันหยุดราชการและวันเสาร์ -อาทิตย์) หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าไม่มารับผลงานคืน
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ จู ดั โครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีมีสทิ ธิดาเนินการตามที่เห็ นสมควรได้ ทนั ที เช่น มอบผลงานให้ สว่ น
งานราชการ หรื อองค์กรสาธารณกุศล เป็ นต้ น
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4. ข้ าพเจ้ ายอมรับคาตัดสินของคณะกรรมการเป็ นที่สดุ โดยไม่อิดเอื ้อน และข้ าพเจ้ ายอมรับการพิจารณา และคาวิจารณ์
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงผลงาน หรื อการเผยแพร่ ผลงานที่ส่งประกวดของข้ าพเจ้ าโดยสงบ และจะไม่แสดง
ความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ อนั เกี่ยวกับการพิจารณา และคาวิจารณ์ ดงั กล่าว ที่เป็ นเหตุให้ คณะกรรมการ และ/หรื อผู้จัด
โครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงอย่างใดๆ
5. ข้ าพเจ้ ายอมรับการพิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงและ/หรื อการเผยแพร่ผลงาน
6. ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ าพเจ้ ามีสิทธิเป็ นผู้สมัครงานประกวดนี ้ตามกฎหมาย และรับรองว่าข้ อความที่ได้ กรอกในใบสมัคร
ฉบับนี ้ รวมถึงถ้ อยคาที่แจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ดั โครงการเพื่อสมัครงานประกวดนี ้ เป็ นความจริ งทุกประการ หากภายหลังผู้จดั
โครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีทราบว่าข้ อความ หรื อถ้ อยคาส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อทังหมดเป็
้
นความเท็จ ข้ าพเจ้ ายินยอม
ให้ สทิ ธิอนั พึงมีพงึ ได้ จากการประกวดครัง้ นี ้ถือเป็ นโมฆะ
7. ข้ าพเจ้ ายอมรับเงื่อนไขอื่นที่ปรากฎในแผ่นพับประชาสัมพันธ์และในใบสมัครนี ้ทุกประการ

ลงชื่อ........................................................ผู้ส่งผลงาน
(..............................................................)
วันที่.........................................................

ลงชื่อ................................................เจ้ าหน้ าที่
(..............................................................)
วันที่.........................................................

โปรดกรอกข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อ ในเอกสารหน้ าถัดไป...
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ข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อของผู้ส่งผลงาน สาขาศิลปะ 3 มิติ
* เพื่อประโยชน์ ของท่ าน โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
คานาหน้ าชื่อ นาย /นางสาว /.............ชื่อ....................................นามสกุล.............................................

Mr./Miss/………..Name...................................Surname..................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด........./.........../...........
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................
................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์................................ โทรศัพท์มือถือ....................................โทรสาร.................................…..
อีเมล………..……..............@...............................................
ประวัตกิ ารศึกษา
คณะ.............................................มหาวิทยาลัย..................................................จังหวัด......................
มัธยมศึกษาตอนปลาย.................................................................จังหวัด.................................
มัธยมศึกษาตอนต้ น....................................................................จังหวัด..................................
ประถมศึกษา.............................................................................จังหวัด...................................
ประวัตกิ ารแสดงงาน (เรี ยงลาดับจากปั จจุบันไปอดีต)
ปี .....................รายละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รายละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รายละเอียด.................................................................................................................
เกียรติคุณที่ได้ รับ
ปี .....................รายละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รายละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รายละเอียด.................................................................................................................
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ชื่อของผลงานที่สง่ ..........……………………………………….(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……………………………………………………….……….
ท่ านทราบการจัดโครงการ Young Thai Artist Award 2019 ในครั ง้ นี ้ จากสื่อใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)













โปสเตอร์ จากสถานที่ ..................................................................................................
แผ่ นพับประชาสัมพันธ์ จากสถานที่ ............................................................................
ป้ ายผ้ า / Inkjet Banner จากสถานที่..............................................................................
วิทยุ / โทรทัศน์ สถานี / รายการ ..................................................................................
นิตยสาร........................................................................................................................
Website www……………………………………………………………………………….
Facebook ................................................………………………………………………….
E-mail
อาจารย์
เพื่อน / รุ่ นพี่
อื่นๆ ..............................................................................................................................
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เงื่อนไขการรั บสมัครและส่ งผลงาน สาขาศิลปะ 3 มิติ
คุณสมบัติ
เยาวชนสัญชาติไทยทีก่ าลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรือ
เยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี (เกิดระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2537 – 31 ธันวาคม 2544)
และไม่ได้ กาลังศึกษาหรื อจบการศึกษาในระดับปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
ผลงาน
1. งานประติมากรรม งานสือ่ ผสม ฯลฯ ไม่จากัดแนวความคิดและเทคนิค
ซึง่ สร้ างสรรค์สงั คม ยกระดับจิตใจ และสร้ างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ ชมผลงาน
2. สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยตนเอง
3. ผลงานต้ องมีขนาดของความสูง (H) ความยาว (W) และความลึก (D) รวมกันไม่ เกิน 2.5 เมตร (ไม่รวมฐาน)
4. สามารถเคลือ่ นย้ ายได้ สะดวก
5. เป็ นผลงานที่ไม่เคยได้ รับรางวัลใดๆ มาก่อน
6. สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานไม่เกินคนละ 1 ชิ ้น
วิธีการ วัน และสถานที่ส่งผลงาน
1. ส่งผลงานพร้ อมใบสมัคร โดยกรอกข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
2. ส่งผลงานได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ที่คณ
ุ ธัญญนันทน์ ศรี จนั่ เพชร สาขาวิชาศิลปกรรม
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ 095 553 9360
เงื่อนไขอื่น
1. ในกรณี ที่ผลงานของผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้ องเข้ ามารับผลงานคืนภายในวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม
2562 ในเวลาราชการ (เว้ นวันหยุดราชการและวันเสาร์ -อาทิตย์) หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ผู้สมัครไม่มารับ
ผลงานคืน ผู้จัดโครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีมีสิทธิ ดาเนินการตามที่เห็นสมควรได้ ทนั ที เช่น มอบผลงานให้ ส่วนงาน
ราชการ หรื อองค์กรสาธารณกุศล เป็ นต้ น
2. หากผลงานที่สง่ ประกวดละเมิด หรื อถูกฟ้องร้ อง หรื อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิทางทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรื อสิทธิอื่นใดต่อ
บุคคลอื่น ผู้สมัครยินยอมรับผิดในคดีความ และยินยอมชดใช้ คา่ เสียหายแก่บคุ คลอื่นแทนผู้จดั โครงการ และ/หรื อมูลนิธิ
เอสซีจี อย่างเต็มจานวน ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ ้น หรื ออาจเกิ ดขึ ้นต่อผู้จดั โครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีด้วย
3. ในกรณี ที่ผลงานของผู้สมัครได้ รับรางวัลใดๆ ภายใต้ งานประกวดนี ้ ผู้สมัครยินยอมโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ตลอดจนกรรมสิท ธิ และสิทธิ ใดๆ ในผลงานดังกล่าวให้ แก่มูลนิ ธิเอสซีจี ณ วันที่ค ณะกรรมการมีค าตัดสินว่าผลงาน
ดังกล่าวได้ รับรางวัล โดยผู้สมัครจะไม่เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใดๆ จากมูลนิธิเอสซีจี ทังนี
้ ้ผู้สมัครยินยอมให้ ความร่วมมือกับ
มูลนิธิเอสซีจีอย่างเต็มที่ทกุ กรณีที่เกี่ยวกับการโอนสิทธิในผลงานดังกล่าว
4. ผู้ส่งผลงานต้ องไม่ เป็ นผู้ท่ ีเคยรั บรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลยุวศิลปิ นไทย Young Thai Artist Award ที่จัดโดย
มูลนิธิเอสซีจี ในสาขาศิลปะ 3 มิติมาก่ อน
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ และผู้สมัครจะไม่แสดงความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ ต่อคาตัดสินดังกล่าว ที่
เป็ นเหตุให้ คณะกรรมการ และ/หรื อผู้จดั โครงการ และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงอย่าง
ใดๆ
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กรณีเป็ นเยาวชนสัญชาติไทยที่กาลังศึกษาอยู่
ให้ สง่ ทังส
้ าเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาบัตรนักศึกษา
กรณีเป็ นเยาวชนไทยที่มีอายุตามที่แต่ละสาขากาหนด และไม่ได้ ศกึ ษาอยู่
ให้ สง่ เฉพาะสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หมายเหตุ
• ผู้ที่ได้ รับรางวัลทุกรางวัล เฉพาะเงิ นรางวัล จะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
ของเงิ นรางวัล ตามกฎหมาย
• ขอสงวนสิทธิ เ ฉพาะผู้ที่ สามารถเดินทางทัศนศึกษาตามวันที่ มูลนิธิเอสซีจี กาหนด และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรื อเรี ยกร้ องเป็ นเงิ นคืน ได้
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แผนที่สถานที่ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาศิลปะ 3 มิติ
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