ใบสมัครเพื่อส่ งผลงาน “Young Thai Artist Award 2018”

สาขาภาพถ่ าย
**โปรดศึกษาเงื่อนไขการรั บสมัครและส่ งผลงานในเอกสารหน้ า 10 - 11
แล้ วกรอกข้ อมูลให้ ชัดเจน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามหัวข้ อในช่ องสีเทา)**
*** ผูส้ มัครต้องส่งผลงานเป็ นภาพถ่ายทีข่ ยายลงบนกระดาษ อัดลงกระดาษขนาด 8 x 10 นิ้ ว(ไม่ใส่กรอบ)
ผลงานจะต้องระบุชื่อผูส้ มัคร ชื ่อผลงานและลูกศรแสดงตาแหน่งบน/ล่าง ที ่ดา้ นหลังภาพทุกๆ ชิ้ น***
ใบสมัครเลขที่.............................................

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.................
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ผลงานชุดที่ 1
ชื่อชุดผลงำน (ไทย)....................................................................................................................................................
(Eng)....................................................................................................................................................

แนวความคิดสร้ างสรรค์
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ชนิดกระดาษ.................................................................................................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานแต่ ละชิน้ (หากผลงานมีมากกว่ า 5 ชิ้น ให้ พิมพ์ ข้อมูลแนบเพิ่มเติม)
ชิ ้นที่ 1
ชื่อ (ไทย)................................................................................................................................................................
(Eng)............................................................................................................................................................
ปี ที่สร้ ำง............................................................. ขนำด..........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค...................................................................................(Eng)………………………………………………..
ชิ ้นที่ 2
ชื่อ (ไทย)................................................................................................................................................................
(Eng)............................................................................................................................................................
ปี ที่สร้ ำง............................................................. ขนำด...........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค................................................................................... (Eng)………………………………………………..
ชิ ้นที่ 3
ชื่อ (ไทย)................................................................................................................................................................
(Eng)............................................................................................................................................................
ปี ที่สร้ ำง............................................................. ขนำด..........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค................................................................................... (Eng)………………………………………………..
ชิ ้นที่ 4
ชื่อ (ไทย).................................................................................................................................................................
(Eng)............................................................................................................................................................
ปี ที่สร้ ำง............................................................. ขนำด..........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค.................................................................................... (Eng)………………………………………………..
ชิ ้นที่ 5
ชื่อ (ไทย)................................................................................................................................................................
(Eng)............................................................................................................................................................
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ปี ที่สร้ ำง..............................................................ขนำด...........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค.................................................................................... (Eng)………………………………………………..

วิธีการติดตัง้ ผลงานชุดที่ 1
(เขียนอธิบำยด้ วยข้ อควำม หรื อ เขียนภำพร่ำง หรื อ ถ่ำยภำพกำรติดตังผลงำนที
้
่สมบูรณ์เพื่อประกอบภำพร่ำงดังกล่ำว)
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ผลงานชุดที่ 2
ชื่อชุดผลงำน (ไทย)....................................................................................................................................................
(Eng)....................................................................................................................................................

แนวความคิดสร้ างสรรค์
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ชนิดกระดาษ.................................................................................................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานแต่ ละชิน้ (หากผลงานมีมากกว่ า 5 ชิ้น ให้ พิมพ์ ข้อมูลแนบเพิ่มเติม)
ชิ ้นที่ 1
ชื่อ (ไทย)................................................................................................................................................................
(Eng)............................................................................................................................................................
ปี ที่สร้ ำง............................................................. ขนำด..........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค...................................................................................(Eng)………………………………………………..
ชิ ้นที่ 2
ชื่อ (ไทย)................................................................................................................................................................
(Eng)............................................................................................................................................................
ปี ที่สร้ ำง............................................................. ขนำด...........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค................................................................................... (Eng)………………………………………………..
ชิ ้นที่ 3
ชื่อ (ไทย)................................................................................................................................................................
(Eng)............................................................................................................................................................
ปี ที่สร้ ำง............................................................. ขนำด..........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค................................................................................... (Eng)………………………………………………..
ชิ ้นที่ 4
ชื่อ (ไทย).................................................................................................................................................................
(Eng)............................................................................................................................................................
ปี ที่สร้ ำง............................................................. ขนำด..........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค.................................................................................... (Eng)………………………………………………..
ชิ ้นที่ 5
ชื่อ (ไทย)................................................................................................................................................................
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(Eng)............................................................................................................................................................
ปี ที่สร้ ำง..............................................................ขนำด...........................................................(หน่วย..................)
เทคนิค.................................................................................... (Eng)………………………………………………..

วิธีการติดตัง้ ผลงานชุดที่ 2
(เขียนอธิบำยด้ วยข้ อควำม หรื อ เขียนภำพร่ำง หรื อ ถ่ำยภำพกำรติดตังผลงำนที
้
่สมบูรณ์เพื่อประกอบภำพร่ำงดังกล่ำว)
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พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารเหล่ านีม้ าด้ วย (โปรดทาเครื่องหมาย / ลงใน )




สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำบัตรนักศึกษำ กรณีเป็ นเยำวชนสัญชำติไทยที่
กำลังศึกษำอยู่
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน กรณีเป็ นเยำวชนไทยที่มีอำยุตำมที่แต่ละสำขำกำหนด
และไม่ได้ ศกึ ษำอยู่

คารับรอง
1. ข้ ำพเจ้ ำรับรองว่ำผลงำนที่ส่งเข้ ำประกวดเป็ นผลงำนที่สร้ ำงสรรค์ขึ ้นมำใหม่ด้วยตัวข้ ำพเจ้ ำเองแต่เพียงผู้เดียว และ
ข้ ำพเจ้ ำมีสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำในผลงำนนี ้แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ ละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำ หรื อสิทธิอื่น
ใดต่อบุคคลอื่น หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดนี ้ได้ ละเมิด หรื อถูกฟ้ องร้ อง หรื อกล่ำวหำว่ำละเมิดสิทธิ
ทำงทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ หรื อสิทธิอื่นใดต่อบุคคลอื่น ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ ค่ำเสียหำยแก่
บุคคลอื่นแทนผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี อย่ำงเต็มจำนวน ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น หรื ออำจเกิดขึ ้นต่อผู้
จัดโครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี รวมทังยอมให้
้
มลู นิธิเอสซีจีริบรำงวัลทังหมดคื
้
นด้ วย
2. ข้ ำพเจ้ ำอนุญำตให้ ผ้ จู ดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี ทำซ ้ำ หรื อเผยแพร่ผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดของข้ ำพเจ้ ำเพื่อกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดโครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีต้องไม่เจตนำทำให้ ข้ำพเจ้ ำเกิดควำมเสียหำย อัน
เนื่องมำจำกกำรทำซ ้ำ หรื อเผยแพร่ผลงำนดังกล่ำวข้ ำพเจ้ ำ
3. ในกรณี ที่ผลงำนของข้ ำพเจ้ ำไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก ข้ ำพเจ้ ำจะเข้ ำมำรับผลงำนคืนภำยใน วันที่ 22 – 26 สิงหาคม
2560 ในเวลำรำชกำร หำกล่วงเลยระยะเวลำดังกล่ำวแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำไม่มำรับผลงำนคืน ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ ผ้ จู ดั โครงกำร
และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีมีสทิ ธิดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรได้ ทนั ที
4. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมกำรเป็ นที่สดุ โดยไม่อิดเอื ้อน และข้ ำพเจ้ ำยอมรับกำรพิจำรณำ และคำวิจำรณ์
ของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรแสดงผลงำน หรื อกำรเผยแพร่ ผลงำนที่ส่งประกวดของข้ ำพเจ้ ำโดยสงบ และจะไม่แ สดง
ควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ อนั เกี่ยวกับกำรพิจำรณำ และคำวิจำรณ์ ดงั กล่ำว ที่เป็ นเหตุให้ คณะกรรมกำร และ/หรื อผู้จัด
โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงอย่ำงใดๆ
5. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรแสดงและ/หรื อกำรเผยแพร่ผลงำน
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 ำยอมรับเงื่อนไขอื่นที่ปรำกฎในแผ่นพับประชำสัมพันธ์และในใบสมัครนี ้ทุกประกำร
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ส่ งผลงานได้ ตงั ้ แต่ วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2561 ด้ วยตนเอง หรื อทางไปรษณีย์
ที่หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตกล้ วยนา้ ไท คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 096 354 9691 (อาจารย์ นิพันธ์ )
(วงเล็บมุมซอง “ส่ งผลงาน Young Thai Artist Award 2018”)
*หากส่ งทางไปรษณีย์ จะยึดวันประทับตราเป็ นสาคัญ
เฉพาะเจ้าหน้าที ่
เลขที่..............................
วันที่รับ...........................
ผู้รับ...............................

ลงชื่อ.............................................................
(....................................................................)

ผู้ส่งผลงาน
วันที่ .............................................................

โปรดกรอกข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อ ในเอกสารหน้ าถัดไป...
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ข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อของผู้ส่งผลงาน สาขาภาพถ่ าย
* 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.................................................................................................................
ชื่อของผลงำนที่สง่ ชิ ้นที่ 1 ……………………………………….(Eng)……………………………………..
ชื่อของผลงำนที่สง่ ชิ ้นที่ 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……………………………………………………….……….
ท่ านทราบการจัดโครงการ Young Thai Artist Award 2018 ในครั ง้ นี ้ จากสื่อใด (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)













โปสเตอร์ จากสถานที่ ..................................................................................................
แผ่ นพับประชาสัมพันธ์ จากสถานที่ ............................................................................
ป้ายผ้ 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 สาขาภาพถ่ าย
คุณสมบัติ
เยำวชนสัญชำติไทยทีก่ ำลังศึกษำในระดับปริ ญญำตรี หรือ เยำวชนสัญชำติไทย อำยุระหว่ำง 18 - 25 ปี
(เกิดระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2536 – 31 ธันวาคม 2543)
ผลงำน
1. เป็ นผลงำนภำพถ่ำยไม่จำกัดแนวคิด ซึง่ สร้ ำงสรรค์สงั คม ยกระดับจิตใจ และสร้ ำงแรงบันดำลใจเชิงบวกให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ ชม
ผลงำน
2. เป็ นผลงำนที่ถำ่ ยด้ วยกล้ องบรรจุฟิล์ม หรื อกล้ องดิจิตอล และสำมำรถแก้ ไขภำพด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
3. ผลงำนที่ถ่ำยด้ วยกล้ องดิจิตอล ต้ องคำนึงถึงคุณภำพและควำมละเอียดทีเ่ หมำะสมในกรณีที่ต้องอัดขยำยเป็ น
ผลงำนจริ ง เมื่อผ่ำนรอบคัดเลือก
4. สงวนสิทธิ์ในกำรส่งผลงำนได้ ไม่เกินคนละ 1 ชุด
5. ผลงำนแต่ละชุดต้ องมีจำนวนไม่เกิน 8 ชิ ้น
6. ส่งผลงำนรอบคัดเลือกเป็ นภำพถ่ำยอัดลงกระดำษขนำด 8 x 10 นิ ้ว หรื อขนำดทีใ่ กล้ เคียงที่ไม่ทำให้ สดั ส่วนของภำพ
เปลีย่ นแปลงไป และไม่ต้องใส่กรอบ
7. เป็ นผลงำนที่สร้ ำงสรรค์ขึ ้นมำใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสำธำรณชน และไม่เคยได้ รับรำงวัลใดๆ มำก่อน
8. ผู้สง่ ผลงำนต้ องกรอกใบสมัครที่กำหนดให้ อย่ำงชัดเจน ดังนี ้
- ประวัติผ้ สู มัคร สถำบันกำรศึกษำ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อสะดวก
- รำยละเอียดผลงำน แนวควำมคิด เทคนิคในกำรสร้ ำงสรรค์ ชนิดกระดำษ และขนำดของผลงำนจริ งที่ต้องอัดขยำยเมื่อ
ผ่ำนรอบคัดเลือก
- เขียนภำพร่ำง กำรนำเสนอหรื อวิธีกำรติดตังผลงำนทุ
้
กชุดอย่ำงชัดเจน (ขนำดที่อดั ขยำยของผลงำนจริ ง ใส่กรอบ
หรื อไม่ อย่ำงไร ต้ องกำรติดตังแบบเรี
้
ยงลำดับหรื อจัดวำงในลักษณะใด ฯลฯ)
9. กำรตัดสินผลงำนจะอยูใ่ นบริบทของงำนศิลปะร่วมสมัย
10. สำหรับผู้ผำ่ นรอบคัดเลือกจะต้ องส่งผลงำนจริ งทีม่ ีรูปแบบ ขนำดที่อดั ขยำยนำเสนอและติดตังตำมที
้
่ได้ ระบุในใบ
สมัครในรอบคัดเลือกอีกครัง้ โดยเจ้ ำหน้ ำที่ของโครงกำรฯ จะแจ้ งกำหนดกำรส่งมอบและติดตังนิ
้ ทรรศกำรให้ ทรำบต่อไป
วิธีกำร วัน และสถำนที่สง่ ผลงำน
1. ส่งผลงำนพร้ อมใบสมัคร โดยกรอกข้ อมูลทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ
2. ส่งผลงำนได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2561 ที่ หอศิลปมหำวิทยำลัยกรุงเทพ วิทยำเขตกล้ วยน ้ำไท คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 096 354 9691 (อำจำรย์นิพนั ธ์) (หำกส่งทำงไปรษณีย์ จะยึดวันประทับตรำเป็ นสำคัญ)
เงื่อนไขอื่น
1. ในกรณี ที่ผลงำนของผู้สมัครไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก ให้ มำรับผลงำนคืน ภำยในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2561 ในเวลำ
รำชกำร หำกล่วงเลยระยะเวลำดังกล่ำวแล้ ว ผู้สมัครไม่มำรับผลงำนคืน ผู้จัดโครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีมีสิทธิ
ดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรได้ ทนั ที
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2. หำกผลงำนที่สง่ ประกวดละเมิด หรื อถูกฟ้ องร้ อง หรื อกล่ำวหำว่ำละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ หรื อสิทธิอื่นใดต่อ
บุคคลอื่น ผู้สมัครยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ คำ่ เสียหำยแก่บคุ คลอื่นแทนผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิ
เอสซีจี อย่ำงเต็มจำนวน ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น หรื ออำจเกิดขึ ้นต่อผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีด้วย
3. ในกรณี ที่ผลงำนของผู้สมัครได้ รับรำงวัลใดๆ ภำยใต้ งำนประกวดนี ้ ผู้สมัครยินยอมอนุญ ำตให้ สิทธิ ในทรัพย์สินทำง
ปั ญ ญำ หรื อ สิทธิ ใดๆ แก่ผ้ ูจัดโครงกำร และ/หรื อ มูลนิ ธิ เอสซีจี เพื่ อท ำซ ำ้ ดัดแปลง จัด พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ต ำมควำม
เหมำะสมต่อสำธำรณชนได้ ณ วันที่คณะกรรมกำรมีคำตัดสินว่ำผลงำนดังกล่ำวได้ รับรำงวัล โดยผู้สมัครจะไม่เรี ยกร้ อง
ค่ำตอบแทนใดๆ จำกมูลนิธิเอสซีจี ทังนี
้ ้ผู้สมัครยินยอมให้ ควำมร่ วมมือกับมูลนิธิเอสซีจีอย่ำงเต็มที่ทกุ กรณีที่เกี่ยวกับกำร
อนุญำตให้ สทิ ธิในผลงำนดังกล่ำว
4. ผู้ส่งผลงานต้ องไม่ เป็ นผู้ท่ ีเคยรั บรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลยุวศิลปิ นไทย Young Thai Artist Award ที่จัดโดย
มูลนิธิเอสซีจี ในสาขาภาพถ่ ายมาก่ อน
5. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สดุ และผู้สมัครจะไม่แสดงควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ ต่อคำตัดสินดังกล่ำว ที่
เป็ นเหตุให้ คณะกรรมกำร และ/หรื อผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงอย่ำง
ใดๆ



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2586 2042
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 สำมำรถเดินทำงทัศนศึกษำตำมวันที่ มูลนิธิเอสซีจีกำหนด และไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรื อเรี ยกร้ องเป็ นเงิ นคืน ได้
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แบบสอบถาม
โครงการรางวัลยุวศิลปิ นไทย
1.

( Young Thai Artist Award )

เมื่อกล่ำวถึงโครงกำรรำงวัลยุวศิลปิ นไทย ท่ำนนึกถึงสิง่ ใดเป็ นอันดับแรก
a.

มูลนิธิเอสซีจี

b.

เวทีกำรประกวดผลงำนศิลปะที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ

c. 6 สำขำกำรประกวด

2.

d.

ถ้ วยพระรำชทำนฯ

e.

โลโก้ โครงกำรรำงวัลยุวศิลปิ นไทย

เมื่อกล่ำวถึงโครงกำรรำงวัลยุวศิลปิ นไทย ท่ำนนึกถึงโลโก้ ใดเป็ นอันดับแรก
a.
b.

3.

4.

ท่ำนจดจำสิง่ ใดจำกโลโก้ ของโครงกำรรำงวัลยุวศิลปิ นไทยได้ มำกที่สดุ

a.

ตัวสัญลักษณ์รูปคนสีมว่ ง

b.

ตัวหนังสือ “YOUNG THAI ARTIST AWARD”

c.

ตัวหนังสือ “โดยมูลนิธิเอสซีจี”

หำกไม่มีโลโก้

ท่ำนคิดว่ำจะมีผลต่อกำรจดจำภำพลักษณ์ของโครงกำรำงวัลยุวศิลปิ นไทย

หรื อไม่
a.

มีผลต่อกำรจดจำภำพลักษณ์ของโครงกำรฯ

b.

ไม่มีผลต่อกำรจดจำภำพลักษณ์ของโครงกำรฯ
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แผนที่สถานที่ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาภาพถ่ าย
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