ใบสมัครเพื่อส่ งผลงาน “Young Thai Artist Award 2019”

สาขาวรรณกรรม
**โปรดศึกษาเงื่อนไขการรั บสมัครและส่ งผลงานในเอกสารหน้ า 6 - 7
แล้ วกรอกข้ อมูลให้ ชัดเจน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามหัวข้ อในช่ องสีเทา)**
คำนำหน้ ำชื่อนำย /นำงสำว /..................ชื่อ..................................นำมสกุล.........................................
(Mr./Miss/………..Name.........................................................Surname...........................................)
ที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้ ..........................เลขที่...................ถนน....................ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์......................
โทรศัพท์มือถือ...........................โทรสำร..................................E-mail………..……..............................
วัน/เดือน/ปี เกิด........./.........../...........อำยุ.................ปี สัญชำติ.......................เชื ้อชำติ..........................
กำลังศึกษำอยูช่ นปี
ั ้ ......................คณะ...........................................................................................
สถำบันกำรศึกษำ................................................................................................................................
เลขที่...................ถนน....................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.................
จบกำรศึกษำแล้ ว เมื่อปี กำรศึกษำ...........................คณะ.................................................................
สถำบันกำรศึกษำ.......................................................ปั จจุบนั ประกอบอำชีพ........................................
ที่ทำงำน.......................................................
เลขที่...................ถนน....................ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.................
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารเหล่ านีม้ าด้ วย (โปรดทาเครื่องหมาย / ลงใน )




สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำบัตรนักศึกษำ กรณีเป็ นเยำวชนสัญชำติไทยที่
กำลังศึกษำอยู่
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน กรณีเป็ นเยำวชนไทยที่มีอำยุตำมที่แต่ละสำขำกำหนด
และไม่ได้ ศกึ ษำอยู่

1

ผลงาน
ชื่อบทประพันธ์ ..............................................................................................................................
(Eng)..........................................................................................................................
ประเภท
นวนิยำย (1 เรื่ องควำมยำว 60 – 80 หน้ ำ)
เรื่ องสัน้ (รวมเรื่ องสันอย่
้ ำงน้ อย 8 เรื่ อง) โดยมีควำมยำวของแต่ละเรื่ องไม่เกิน 8 หน้ ำ
กวีนิพนธ์ (รวมบทกวีฉนั ทลักษณ์ หรื อบทกวีขนำดยำว จำนวน 150 – 200 บท /
บทกวีไร้ ฉนั ทลักษณ์ รวมควำมยำว 60 – 80 หน้ ำ)

เนือ้ หาในบทประพันธ์ อย่ างย่ อ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ปี ที่แต่ ง..............................................
แนวความคิดสร้ างสรรค์
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
แรงบันดาลใจ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
คารับรอง
1. ข้ ำพเจ้ ำรับรองว่ำผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดเป็ นผลงำนที่สร้ ำงสรรค์ขึ ้นมำใหม่ด้วยตัวข้ ำพเจ้ ำเองแต่เพียงผู้เดียว และ
ข้ ำพเจ้ ำมีสิทธิ ทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำในผลงำนนี ้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งข้ ำพเจ้ ำไม่เคยตีพิมพ์ และไม่เคยนำผลงำนนี ้ส่ง
ประกวด หรื อได้ รับรำงวัลใดๆ จำกผลงำนนี ้มำก่อน
2. ข้ ำพเจ้ ำรับรองว่ำผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวด ไม่ได้ ละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำ หรื อสิทธิอื่นใดต่อบุคคลอื่น หำก
ปรำกฏในภำยหลังว่ำผลงำนที่ส่งเข้ ำประกวดนี ้ได้ ละเมิด หรื อถูกฟ้องร้ อง หรื อกล่ำวหำว่ำละเมิดสิทธิ ทำงทรัพย์สินทำง
ปั ญญำ หรื อสิทธิอื่นใดต่อบุคคลอื่น ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรั บผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ ค่ำเสียหำยแก่บคุ คลอื่นแทนผู้จดั
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โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี อย่ำงเต็มจำนวน ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น หรื ออำจเกิดขึ ้นต่อผู้จดั โครงกำร และ/
หรื อมูลนิธิเอสซีจี รวมทังยอมให้
้
มลู นิธิเอสซีจีริบรำงวัลทังหมดคื
้
นด้ วย
3. ข้ ำพเจ้ ำอนุญำตให้ ผ้ จู ดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี ทำซ ้ำ หรื อเผยแพร่ ผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดของข้ ำพเจ้ ำเพื่อ
กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีต้องไม่เจตนำทำให้ ข้ำพเจ้ ำเกิดควำมเสียหำย อัน
เนื่องมำจำกกำรทำซ ้ำ หรื อเผยแพร่ผลงำนดังกล่ำวข้ ำพเจ้ ำ
4. ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ คณะกรรมกำรสงวนสิทธิไม่คืนต้ นฉบับผลงำน
5 ข้ ำพเจ้ ำยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมกำรเป็ นที่สดุ โดยไม่อิดเอื ้อน และข้ ำพเจ้ ำยอมรับกำรพิจำรณำ และคำวิจำรณ์
ของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรแสดงผลงำน หรื อกำรเผยแพร่ ผลงำนที่ส่งประกวดของข้ ำพเจ้ ำโดยสงบ และจะไม่แสดง
ควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ อนั เกี่ยวกับกำรพิจำรณำ และคำวิจำรณ์ ดงั กล่ำว ที่เป็ นเหตุให้ คณะกรรมกำร และ/หรื อผู้จัด
โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงอย่ำงใดๆ
6. ข้ ำพเจ้ ำรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำมีสิทธิเป็ นผู้สมัครงำนประกวดนี ้ตำมกฎหมำย และรับรองว่ำข้ อควำมที่ได้ กรอกในใบสมัคร
ฉบับนี ้ รวมถึงถ้ อยคำที่แจ้ งต่อเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ จู ดั โครงกำรเพื่อสมัครงำนประกวดนี ้ เป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกภำยหลังผู้จดั
โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีทรำบว่ำข้ อควำม หรื อถ้ อยคำส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อทังหมดเป็
้
นควำมเท็จ ข้ ำพเจ้ ำยินยอม
ให้ สทิ ธิอนั พึงมีพงึ ได้ จำกกำรประกวดครัง้ นี ้ถือเป็ นโมฆะ
7. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับเงื่อนไขอื่น ที่ปรำกฏในแผ่นพับประชำสัมพันธ์และในใบสมัครฉบับนี ้ทุกประกำร

ส่ งผลงานได้ ตงั ้ แต่ วันนี ้ – 15 มิถุนายน 2562 ด้ วยตนเอง หรื อทางไปรษณีย์
(หากส่ งทางไปรษณีย์จะถือวันทีป่ ระทับตรา)
ส่ งที่ คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่ งประเทศไทย
31 ถ.กรุ งเทพฯ – นนทบุรี ซอย 33 แขวง/เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0 2910 9565
(วงเล็บมุมซอง “ส่ งผลงาน Young Thai Artist Award 2019”)
เฉพาะเจ้าหน้าที ่
เลขที่...............................
วันที่รับ............................
ผู้รับ................................

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

โปรดกรอกข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อ ในเอกสารหน้ าถัดไป...
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ข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อของผู้ส่งผลงาน สาขาวรรณกรรม
* เพื่อประโยชน์ ของท่ าน โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *
คำนำหน้ ำชื่อ นำย /นำงสำว /.............ชื่อ....................................นำมสกุล.............................................

Mr./Miss/………..Name...................................Surname..................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด........./.........../...........
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................
................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ...................................โทรสำร...................................
อีเมล………..……..............@...............................................
ประวัตกิ ารศึกษา
คณะ...........................................................มหำวิทยำลัย...................................จังหวัด.......................
มัธยมศึกษำตอนปลำย.................................................................จังหวัด.................................
มัธยมศึกษำตอนต้ น....................................................................จังหวัด..................................
ประถมศึกษำ.............................................................................จังหวัด...................................
ประวัตกิ ารแสดงงาน (เรี ยงลาดับจากปั จจุบันไปอดีต)
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
เกียรติคุณที่ได้ รับ
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
ปี .....................รำยละเอียด.................................................................................................................
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ชื่อของผลงำนที่สง่ ………………………………………(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 2018 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 ..............................................................................................................................

5

เงื่อนไขการรั บสมัครและส่ งผลงาน สาขาวรรณกรรม
คุณสมบัติ
เยำวชนสัญชำติไทย อำยุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2537)
ผลงำน
1. เป็ นผลงำนวรรณกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ดังต่อไปนี ้
- นวนิยำย
(1 เรื่ อง ควำมยำว 60 – 80 หน้ ำ)
- เรื่ องสัน้
(รวมเรื่ องสันอย่
้ ำงน้ อย 8 เรื่ อง โดยมีควำมยำวของแต่ละเรื่ องไม่เกิน 8 หน้ ำ
- กวีนิพนธ์
(รวมบทกวีมีฉนั ทลักษณ์ หรื อบทกวีขนำดยำว จำนวน 150 – 200 บท /
กวีไร้ ฉนั ทลักษณ์ จำนวน 60 – 80 หน้ ำ)
2. เป็ นผลงำนที่เขียนขึ ้นด้ วยตัวเอง ควำมถูกต้ องทังส
้ ำนวนและกำรใช้ ภำษำ
3. ส่งประกวดได้ คนละ 1 ผลงำน
4. เป็ นผลงำนที่เขียนขึ ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ทใี่ ด และไม่เคยได้ รับรำงวัลใดมำก่อน
5. ให้ จดั พิมพ์ผลงำนในกระดำษ A4 อักษร Angsana New หรื อ Cordia New ขนำด 16 point
และ ไม่ ระบุช่ อื ผู้เขียนลงในผลงาน โดยส่งมำทังในรู
้ ปแบบต้ นฉบับกระดำษ และแผ่น CD
(ไฟล์ PDF) ส่งด้ วยตนเอง หรื อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่ำนัน้
6. ผลงำนต้ องสร้ ำงสรรค์สงั คม ยกระดับจิตใจ และสร้ ำงแรงบันดำลใจเชิงบวกให้ แก่ผ้ อู ำ่ น
7. กรณีเป็ นเยำวชนสัญชำติไทยที่กำลังศึกษำอยู่ ให้ สง่ ทัง้ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
และ สำเนำบัตรนักศึกษำ กรณีเป็ นเยำวชนไทยที่มีอำยุตำมทีแ่ ต่ละสำขำกำหนด และไม่ได้
ศึกษำอยู่ ให้ สง่ เฉพำะสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
วิธีกำร วัน และสถำนที่สง่ ผลงำน
1. ส่งผลงำนพร้ อมใบสมัคร โดยกรอกข้ อมูลทังภำษำไทย
้
และภำษำอังกฤษ
2. ส่งผลงำนได้ ตงแต่
ั ้ วันนี ้ - 15 มิถนุ ำยน 2562
(หำกส่งทำงไปรษณีย์ จะถือตำมวันที่ประทับตรำไปรษณียำกรเป็ นสำคัญ)
โดยส่งมำที่...
คุณกนกวลี พจนปกรณ์
นำยกสมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
สมำคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เลขที่ 31 ซอยกรุงเทพฯ – นนท์ 33 (ซอยเทวรัตน์)
แขวง / เขตบำงซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0 - 2910 – 9565
(วงเล็บมุมซองว่ำ... ต้ นฉบับประกวด Young Thai Artist Award 2019)
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เงื่อนไขอื่น
1. เพื่อควำมสะดวก คณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่คืนต้ นฉบับผลงำน
2. หำกผลงำนที่สง่ ประกวดละเมิด หรื อถูกฟ้องร้ อง หรื อกล่ำวหำว่ำละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ หรื อสิทธิอื่นใดต่อ
บุคคลอื่น ผู้สมัครยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ คำ่ เสียหำยแก่บคุ คลอื่นแทนผู้จดั โครงกำร และ / หรื อมูลนิธิ
เอสซีจี อย่ำงเต็มจำนวน ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น หรื ออำจเกิดขึ ้นต่อผู้จดั โครงกำร และ / หรื อมูลนิธิเอสซีจี ด้ วย
3. สิทธิในกำรพิมพ์รวมเล่มผลงำนที่ได้ รับรำงวัล เป็ นของเยำวชนที่ได้ รับรำงวัลยอดเยีย่ ม รำงวัลดีเด่น และรำงวัล Jury’s
Mention (ถ้ ำมี) โดยมูลนิธิเอสซีจี ขอรับหนังสือจำนวน 50 เล่ม เพื่อใช้ ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
4. ในกรณีที่ผลงำนของผู้สมัครได้ รับรำงวัลใดๆ ภำยใต้ งำนประกวดนี ้ ผู้สมัครยินยอมอนุญำตให้ สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทำง
ปั ญญำ หรื อสิทธิใดๆ แก่ผ้ จู ดั โครงกำร และ/หรื อ มูลนิธิเอสซีจี เพื่อทำซ ้ำ ดัดแปลง จัดพิมพ์ และเผยแพร่ตำมควำม
เหมำะสมต่อสำธำรณชนได้ ณ วันที่ คณะกรรมกำรมีคำตัดสินว่ำผลงำนดังกล่ำวได้ รับรำงวัล โดยผู้สมัครจะไม่เรียกร้ อง
ค่ำตอบแทนใดๆ จำกมูลนิธิเอสซีจี ทังนี
้ ้ ผู้สมัครยินยอมให้ ควำมร่วมมือกับมูลนิธิเอสซีจีอย่ำงเต็มที ทุกกรณีที่เกี่ยวกับ
กำรอนุญำตให้ สทิ ธิในผลงำนดังกล่ำว
5. ผู้สง่ ผลงำน ต้ องไม่เป็ นผู้ที่เคยรับรำงวัลยอดเยีย่ ม รำงวัลยุวศิลปิ นไทย Young Thai Artist Award ที่จดั โดยมูลนิธิเอสซี
จี ในสำขำวรรณกรรมมำก่อน
6. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สดุ และผู้สมัครจะไม่แสดงควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ตอ่ คำตัดสินดังกล่ำว ที่
เป็ นเหตุให้ คณะกรรมกำร และ / หรื อผู้จดั โครงกำร และ / หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงแต่
อย่ำงใด
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2586 2041
www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

กรณีเป็ นเยำวชนสัญชำติไทยที่กำลังศึกษำอยู่
ให้ สง่ ทังส
้ ำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำบัตรนักศึกษำ
กรณีเป็ นเยำวชนไทยที่มีอำยุตำมที่แต่ละสำขำกำหนด และไม่ได้ ศกึ ษำอยู่
ให้ สง่ เฉพำะสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
หมายเหตุ
• ผู้ที่ได้ รับรำงวัลทุกรำงวัล เฉพำะเงิ นรำงวัล จะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 5%
ของเงิ นรำงวัล ตำมกฎหมำย
• ขอสงวนสิทธิ เ ฉพำะผู้ที่ สำมำรถเดิ นทำงทัศนศึกษำตำมวันที่ มูล นิธิเอสซีจีกำหนด และไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรื อเรี ยกร้ องเป็ นเงิ นคืน ได้
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แผนที่สถานที่ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาวรรณกรรม
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