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ใบสมัครเพื่อส่งผลงาน “Young Thai Artist Award 2018” 

สาขาศิลปะ 2 มิต ิ 
**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 ชัน้ปี...........คณะ................................................................ 
     สถำบนักำรศกึษำ........................................................................................................................... 
     ท่ีอยู่สถำนศกึษำ เลขท่ี...................ถนน....................ต ำบล/แขวง.................................................... 
     อ ำเภอ/เขต..............................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์................. 
     จบกำรศกึษำแล้วระดบั  ป.ตรี  ป.โท เม่ือปีกำรศกึษำ..................คณะ........................... ......... 
     สถำบนักำรศกึษำ.......................................................ปัจจบุนัประกอบอำชีพ................................... 
     ท่ีท ำงำน.............................................................................................................. 
     ท่ีอยู่ท่ีท ำงำน เลขท่ี...................ถนน....................ต ำบล/แขวง............................... 
     อ ำเภอ/เขต..............................จงัหวดั......................รหสัไปรษณีย์....................... 

ช่ือผลงาน 
(Title) 

ขนาด (cm.) 
กว้ำง x ยำว 

ปีที่ผลิต 

 
เทคนิค 

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

 
........ x......... 

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

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

แนวความคิดสร้างสรรค์
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเหล่านีม้าด้วย (โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน ) 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำบตัรนักศึกษำ กรณีเป็นเยำวชนสัญชำติไทยท่ีก ำลัง

ศกึษำอยู ่
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน กรณีเป็นเยำวชนไทยท่ีมีอำยตุำมท่ีแตล่ะสำขำก ำหนด และไม่ได้

ศกึษำอยู ่
 ใบตดิหลังผลงาน ตำมเอกสำรหน้ำสดุท้ำยของใบสมคัรนี ้ท่ีกรอกข้อมลูโดยสมบรูณ์แล้ว 
ค ารับรอง  
1. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดเป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึน้มำใหม่ด้วยตวัข้ำพเจ้ำเองแต่เพียงผู้ เดียว และ
ข้ำพเจ้ำมีสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปัญญำในผลงำนนีแ้ต่เพียงผู้ เดียวไม่ได้ละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือสิทธิอื่น
ใดต่อบคุคลอื่น หำกปรำกฏในภำยหลงัวำ่ผลงำนท่ีสง่เข้ำประกวดนีไ้ด้ละเมิด หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลำ่วหำว่ำละเมิดสทิธิ
ทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำ หรือสิทธิอื่นใดตอ่บคุคลอื่น ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยแก่
บคุคลอื่นแทนผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี อยำ่งเต็มจ ำนวน ตลอดจนควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ หรืออำจเกิดขึน้ตอ่ผู้
จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี รวมทัง้ยอมให้มลูนิธิเอสซีจีริบรำงวลัทัง้หมดคืนด้วย 
2. ข้ำพเจ้ำอนญุำตให้ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี ท ำซ ำ้ หรือเผยแพร่ผลงำนท่ีสง่เข้ำประกวดของข้ำพเจ้ำเพื่อกำร
โฆษณำประชำสมัพนัธ์ได้ ทัง้นี ้ผู้จัดโครงกำร และ/หรือมูลนิธิเอสซีจีต้องไม่เจตนำท ำให้ข้ำพเจ้ำเกิดควำมเสียหำย อนั
เนื่องมำจำกกำรท ำซ ำ้ หรือเผยแพร่ผลงำนดงักลำ่วข้ำพเจ้ำ 
3.  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คณะกรรมกำรสงวนสิทธิไม่คืนผลงำนในกำรคดัเลือกรอบแรก และในกรณีที่ผลงำนของข้ำพเจ้ำไม่
ผ่ำนกำรคดัเลือก ข้ำพเจ้ำจะเข้ำมำรับผลงำนฉบบัจริงภำยในวนัที่ก ำหนด (จะแจ้งให้ทรำบต่อไป) ในเวลำรำชกำร หำก
ลว่งเลยระยะเวลำดงักลำ่วแล้ว ข้ำพเจ้ำไมม่ำรับผลงำนคืน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีมีสิทธิ
ด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรได้ทนัที เช่น มอบผลงำนให้สว่นงำนรำชกำร หรือองค์กรสำธำรณกศุล เป็นต้น 

4. ข้ำพเจ้ำยอมรับค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรเป็นที่สดุโดยไม่อิดเอือ้น และข้ำพเจ้ำยอมรับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์
ของคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรแสดงผลงำน หรือกำรเผยแพร่ผลงำนที่ส่งประกวดของข้ำพเจ้ำโดยสงบ และจะไม่แสดง
ควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์อนัเก่ียวกับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์ดงักล่ำว ท่ีเป็นเหตุให้คณะกรรมกำร และ/หรือผู้จัด
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิ และช่ือเสยีงอยำ่งใดๆ 
5. ข้ำพเจ้ำยอมรับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรแสดงและ/หรือกำรเผยแพร่ผลงำน 

6. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมีสิทธิเป็นผู้สมคัรงำนประกวดนีต้ำมกฎหมำย และรับรองว่ำข้อควำมที่ได้กรอกในใบสมคัร
ฉบบันี ้รวมถึงถ้อยค ำท่ีแจ้งตอ่เจ้ำหน้ำที่ผู้จดัโครงกำรเพื่อสมคัรงำนประกวดนี ้เป็นควำมจริงทกุประกำร หำกภำยหลงัผู้จดั
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีทรำบว่ำข้อควำม หรือถ้อยค ำสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทัง้หมดเป็นควำมเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้สทิธิอนัพงึมีพงึได้จำกกำรประกวดครัง้นีถื้อเป็นโมฆะ 
7. ข้ำพเจ้ำยอมรับเง่ือนไขอื่นท่ีปรำกฎในแผน่พบัประชำสมัพนัธ์และในใบสมคัรนีท้กุประกำร 
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ส่งผลงานภายในวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561 
(ผู้สมคัรเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่ผลงำนเอง) ท่ี 

อาคารศูนย์ปฏบัิตกิารทศันศิลป์สิรินธร   คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จ.นครปฐม    

โทรศพัท์ 0 3427 1379   (ติดต่อ คุณเยำวพำ แจะจันทร์) 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยย่อ ในเอกสารหน้าถัดไป... 

 
 
 
 
 

 

เลขที่รับผลงาน............................ 
วันท่ีรับ....................................... 
ผู้รับ........................................... 
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ข้อมูลส่วนตัวโดยย่อของผู้ส่งผลงาน สาขาศิลปะ 2 มิต ิ 

* 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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ช่ือของผลงำน ………………………….....……………(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 สาขาศิลปะ 2 มิต ิ 

คุณสมบัต ิ
เยำวชนสญัชำติไทยอำยรุะหวำ่ง 18 - 25 ปี (เกดิระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2536  –  31 ธันวาคม 2543) 
ผลงาน 
1. งำนจิตรกรรม งำนภำพพิมพ์ หรืองำนสือ่ผสมอื่นๆ   ไมจ่ ำกดัแนวคิดและเทคนิค  
ซึง่สร้ำงสรรค์สงัคม ยกระดบัจิตใจ และสร้ำงแรงบนัดำลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงำน 
2. สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตนเอง 
3. ผลงำนต้องมีขนำด กว้ำง x ยำว ไมเ่กิน 1.8 x 1.8 เมตร รวมกรอบพร้อมติดตัง้   
โดยที่ส่วนที่ยื่นออกมานอกเฟรมไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
4. ส่งผลงานจริง พร้อมกรอกข้อมลูช่ือผลงำน เทคนิค ปีที่สร้ำงผลงำน แนวควำมคิด สถำบนักำรศึกษำและหมำยเลข
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้สะดวกในใบสมคัร  
5. เป็นผลงำนท่ีไมเ่คยผำ่นกำรแสดงที่อื่น และไมเ่คยได้รับรำงวลัใดๆ มำก่อน 
6. สงวนสทิธ์ิในกำรสง่ผลงำนไมเ่กินคนละ 1 ชิน้ 
วิธีการ วนั และสถานที่ส่งผลงาน 
1. สง่ผลงำนพร้อมใบสมคัร โดยกรอกข้อมลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  
2. สง่ผลงำน ตัง้แตว่นัที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561 (ผู้สมคัรเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรสง่ผลงำนเอง) ทีอ่าคารศูนย์
ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจนัทร์   จ.นครปฐม   โทรศพัท์ 0 3427 1379   (ติดต่อ คุณเยำวพำ แจะจันทร์)  
เงื่อนไขอื่น 
1. ในกรณีที่ผลงำนของผู้ สมัครไม่ผ่ำนกำรคัดเลือก จะแจ้งก ำหนดให้ผู้ สมัครเข้ำมำรับผลงำนจริงคืนต่อไป  โดยหำก
ลว่งเลยระยะเวลำดงักลำ่วแล้ว ผู้สมคัรไม่มำรับผลงำนคืน ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมูลนิธิเอสซีจีมีสิทธิด ำเนินกำรตำมที่
เห็นสมควรได้ทนัที เช่น มอบผลงำนให้สว่นงำนรำชกำร หรือองค์กรสำธำรณกศุล เป็นต้น 

2. หำกผลงำนท่ีสง่ประกวดละเมิด หรือถกูฟ้องร้อง หรือกลำ่วหำวำ่ละเมิดสทิธิทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำ หรือสทิธิอื่นใดต่อ
บคุคลอื่น ผู้สมคัรยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้คำ่เสียหำยแก่บคุคลอื่นแทนผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิ
เอสซีจี อยำ่งเต็มจ ำนวน ตลอดจนควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ หรืออำจเกิดขึน้ตอ่ผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีด้วย 
3. ในกรณีที่ผลงำนของผู้สมคัรได้รับรำงวลัใดๆ ภำยใต้งำนประกวดนี ้ผู้สมคัรยินยอมโอนสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ตลอดจนกรรมสิทธิ และสิทธิใดๆ ในผลงำนดังกล่ำวให้แก่มูลนิธิเอสซีจี ณ วันที่คณะกรรมกำรมีค ำตัดสินว่ ำผลงำน
ดงักลำ่วได้รับรำงวลั โดยผู้สมคัรจะไม่เรียกร้องค่ำตอบแทนใดๆ จำกมลูนิธิเอสซีจี ทัง้นีผู้้สมคัรยินยอมให้ควำมร่วมมือกบั
มลูนิธิเอสซีจีอยำ่งเต็มที่ทกุกรณีที่เก่ียวกบักำรโอนสทิธิในผลงำนดงักลำ่ว  
4. ผู้ส่งผลงานต้องไม่เป็นผู้ที่ เคยรับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award ที่จัดโดย
มูลนิธิเอสซีจี ในสาขาศิลปะ 2 มิติมาก่อน 
5. ผลกำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สดุ และผู้สมคัรจะไมแ่สดงควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ ตอ่ค ำตดัสนิดงักลำ่ว ที่
เป็นเหตใุห้คณะกรรมกำร และ/หรือผู้จดัโครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิ และช่ือเสียงอยำ่ง
ใดๆ 
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 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2586 2042  

www.facebook.com/YoungThaiAr t is tAward  
 กรณีเป็นเยำวชนสญัชำติไทยที่ก ำลงัศกึษำอยู่  

ให้สง่ทัง้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำบตัรนกัศกึษำ  
     กรณีเป็นเยำวชนไทยที่มีอำยตุำมที่ก ำหนด และไมไ่ด้ศกึษำอยู่  

ให้สง่เฉพำะส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
หมายเหตุ 

• ผู้ที่ได้รับรำงวัลทุกรำงวัล เฉพำะเงินรำงวัล จะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย 5%  
ของเงินรำงวัล ตำมกฎหมำย 

• ขอสงวนสิทธิเฉพำะผู้ที่สำมำรถเดินทำงทัศนศึกษำตำมวันที่มูลนิธิเอสซีจีก ำหนด และไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเรียกร้องเป็นเงินคืนได้  
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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 
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แผนที่สถานที่ส่งผลงานรอบคัดเลือก สาขาศิลปะ 2 มติ ิ 

 
 

ใบตดิหลังผลงาน  
                                                                             
 
 

Young Thai Artist Award 2018: สาขาศลิปะ 2 มิต ิ
ช่ือศลิปิน นำย/นำงสำว.................................................................................................. 
ช่ือผลงำน ....................................................................................................................... 
เทคนิค    จิตรกรรม / Painting 

              ภาพพิมพ์ / Graphic 
 สื่อผสม / Mixed Media 

ขนำด กว้ำง x ยำว (cm.) ...............................................สว่นท่ียื่นออกมำนอกเฟรม........................... cm. 
ปีที่ผลติ .......................... 

 

* เว้นไว้ให้เจ้ำหน้ำที่กรอก 

เลขที่รับ  


