ใบสมัครเพื่อส่ งผลงาน “Young Thai Artist Award 2018”

สาขาศิลปะ 2 มิติ
**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..........................
กำลังศึกษำอยูร่ ะดับ  ป.ตรี  ป.โท ชันปี
้ ...........คณะ................................................................
สถำบันกำรศึกษำ...........................................................................................................................
ที่อยู่สถำนศึกษำ เลขที่...................ถนน....................ตำบล/แขวง....................................................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.................
จบกำรศึกษำแล้ วระดับ  ป.ตรี  ป.โท เมื่อปี กำรศึกษำ..................คณะ........................... .........
สถำบันกำรศึกษำ.......................................................ปั จจุบนั ประกอบอำชีพ...................................
ที่ทำงำน..............................................................................................................
ที่อยู่ที่ทำงำน เลขที่...................ถนน....................ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์.......................
ขนาด (cm.)
ปี ที่ผลิต
ชื่อผลงาน
เทคนิค
กว้ ำง x ยำว
(Title)
(Technique)
(ไทย).................................................
.....................................
........ x......... .................
(Eng)...................................................
.....................................
แนวความคิดสร้ างสรรค์
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารเหล่ านีม้ าด้ วย (โปรดทาเครื่องหมาย / ลงใน )
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและส ำเนำบัตรนักศึกษำ กรณี เป็ นเยำวชนสัญ ชำติไทยที่ กำลัง
ศึกษำอยู่
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน กรณีเป็ นเยำวชนไทยที่มีอำยุตำมที่แต่ละสำขำกำหนด และไม่ได้
ศึกษำอยู่
 ใบติดหลังผลงาน ตำมเอกสำรหน้ ำสุดท้ ำยของใบสมัครนี ้ ที่กรอกข้ อมูลโดยสมบูรณ์แล้ ว
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. ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ คณะกรรมกำรสงวนสิทธิไม่คืนผลงำนในกำรคัดเลือกรอบแรก และในกรณีที่ผลงำนของข้ ำพเจ้ ำไม่
ผ่ำนกำรคัดเลือก ข้ ำพเจ้ ำจะเข้ ำมำรับผลงำนฉบับจริ ง ภำยในวันที่กำหนด (จะแจ้ งให้ ทรำบต่อไป) ในเวลำรำชกำร หำก
ล่วงเลยระยะเวลำดังกล่ำวแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำไม่มำรับผลงำนคืน ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ ผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีมีสิทธิ
ดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรได้ ทนั ที เช่น มอบผลงำนให้ สว่ นงำนรำชกำร หรื อองค์กรสำธำรณกุศล เป็ นต้ น
4. 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
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 ำยอมรับเงื่อนไขอื่นที่ปรำกฎในแผ่นพับประชำสัมพันธ์ และในใบสมัครนี ้ทุกประกำร
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ส่ งผลงานภายในวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561
(ผู้สมัครเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยในกำรส่งผลงำนเอง) ที่

อาคารศูนย์ ปฏิบัตกิ ารทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0 3427 1379 (ติดต่อ คุณเยำวพำ แจะจันทร์ )
เฉพาะเจ้าหน้าที ่
เลขที่รับผลงาน............................
วันที่รับ.......................................
ผู้รับ...........................................

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

โปรดกรอกข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อ ในเอกสารหน้ าถัดไป...
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ข้ อมูลส่ วนตัวโดยย่ อของผู้ส่งผลงาน สาขาศิลปะ 2 มิติ
* 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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ชื่อของผลงำน ………………………….....……………(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 ............................................................................
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 สาขาศิลปะ 2 มิติ
คุณสมบัติ
เยำวชนสัญชำติไทยอำยุระหว่ำง 18 - 25 ปี (เกิดระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2536 – 31 ธันวาคม 2543)
ผลงาน
1. งำนจิตรกรรม งำนภำพพิมพ์ หรื องำนสือ่ ผสมอื่นๆ ไม่จำกัดแนวคิดและเทคนิค
ซึง่ สร้ ำงสรรค์สงั คม ยกระดับจิตใจ และสร้ ำงแรงบันดำลใจเชิงบวกให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ ชมผลงำน
2. สร้ ำงสรรค์ผลงำนด้ วยตนเอง
3. ผลงำนต้ องมีขนำด กว้ ำง x ยำว ไม่เกิน 1.8 x 1.8 เมตร รวมกรอบพร้ อมติดตัง้
โดยที่ส่วนที่ย่นื ออกมานอกเฟรมไม่ เกิน 10 เซนติเมตร
4. ส่ งผลงานจริ ง พร้ อมกรอกข้ อมูลชื่อผลงำน เทคนิค ปี ที่สร้ ำงผลงำน แนวควำมคิด สถำบันกำรศึกษำและหมำยเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวกในใบสมัคร
5. เป็ นผลงำนที่ไม่เคยผ่ำนกำรแสดงที่อื่น และไม่เคยได้ รับรำงวัลใดๆ มำก่อน
6. สงวนสิทธิ์ในกำรส่งผลงำนไม่เกินคนละ 1 ชิ ้น
วิธีการ วัน และสถานที่ส่งผลงาน
1. ส่งผลงำนพร้ อมใบสมัคร โดยกรอกข้ อมูลทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ
2. ส่งผลงำน ตังแต่
้ วนั ที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561 (ผู้สมัครเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งผลงำนเอง) ทีอ่ าคารศูนย์
ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทรศัพท์ 0 3427 1379 (ติดต่อ คุณเยำวพำ แจะจัน ทร์ )
เงื่อนไขอื่น
1. ในกรณี ที่ผลงำนของผู้สมัครไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก จะแจ้ งกำหนดให้ ผ้ ูสมัครเข้ ำมำรับผลงำนจริ ง คืนต่อไป โดยหำก
ล่วงเลยระยะเวลำดังกล่ำวแล้ ว ผู้สมัครไม่มำรับผลงำนคืน ผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีมีสิทธิดำเนินกำรตำมที่
เห็นสมควรได้ ทนั ที เช่น มอบผลงำนให้ สว่ นงำนรำชกำร หรื อองค์กรสำธำรณกุศล เป็ นต้ น
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 ้ ผู้สมัครยินยอมโอนสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ตลอดจนกรรมสิท ธิ และสิทธิ ใดๆ ในผลงำนดังกล่ำวให้ แก่มูลนิ ธิเอสซีจี ณ วันที่ค ณะกรรมกำรมีค ำตัดสินว่ ำผลงำน
ดังกล่ำวได้ รับรำงวัล โดยผู้สมัครจะไม่เรี ยกร้ องค่ำตอบแทนใดๆ จำกมูลนิธิเอสซีจี ทังนี
้ ้ผู้สมัครยินยอมให้ ควำมร่วมมือกับ
มูลนิธิเอสซีจีอย่ำงเต็มที่ทกุ กรณีที่เกี่ยวกับกำรโอนสิทธิในผลงำนดังกล่ำว
4. ผู้ส่งผลงานต้ องไม่ เป็ นผู้ท่ ีเคยรั บรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลยุวศิลปิ นไทย Young Thai Artist Award ที่จัดโดย
มูลนิธิเอสซีจี ในสาขาศิลปะ 2 มิติมาก่ อน
5. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สดุ และผู้สมัครจะไม่แสดงควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ ต่อคำตัดสินดังกล่ำว ที่
เป็ นเหตุให้ คณะกรรมกำร และ/หรื อผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงอย่ำง
ใดๆ
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กรณีเป็ นเยำวชนสัญชำติไทยที่กำลังศึกษำอยู่
ให้ สง่ ทังส
้ ำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำบัตรนักศึกษำ
กรณีเป็ นเยำวชนไทยที่มีอำยุตำมที่กำหนด และไม่ได้ ศกึ ษำอยู่
ให้ สง่ เฉพำะสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
หมายเหตุ
• ผู้ที่ได้ รับรำงวัลทุก รำงวัล เฉพำะเงิ นรำงวัล จะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 5%
ของเงิ นรำงวัล ตำมกฎหมำย
• ขอสงวนสิทธิ เ ฉพำะผู้ที่ สำมำรถเดินทำงทัศนศึกษำตำมวันที่ มูลนิธิเอสซีจี กำหนด 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 สาขาศิลปะ 2 มิติ

ใบติดหลังผลงาน
* เว้ นไว้ ให้ เจ้ ำหน้ ำที่กรอก

เลขที่รับ

Young Thai Artist Award 2018: สาขาศิลปะ 2 มิติ
ชื่อศิลปิ น นำย/นำงสำว..................................................................................................
ชื่อผลงำน .......................................................................................................................
เทคนิค  จิตรกรรม / Painting
 ภาพพิมพ์ / Graphic
 สื่อผสม / Mixed Media
ขนำด กว้ ำง x ยำว (cm.) ...............................................ส่วนที่ยื่นออกมำนอกเฟรม........................... cm.
ปี ที่ผลิต ..........................
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