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ใบสมัครเพื่อส่งผลงานโครงการประกวดภาพวาดระบายสี เดก็ไทยสู้ภยัโควดิ      
“Thai Kids Fight COVID” 

**โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสมัครและวิธีส่งผลงานในท้ายใบสมัคร 
 
ค ำน ำหน้ำช่ือ ด.ช. / ด.ญ. ช่ือ..............................................นำมสกลุ.............................................. 
( Master / Miss )  Name.......................................................Surname............................................. 
(ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ได้) บ้ำนเลขท่ี.......................ถนน............................ต ำบล/แขวง..................................... 
อ ำเภอ/เขต..............................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด.................../......................../.......................อำย.ุ................ปี  
ช่ือโรงเรียนท่ีศกึษำ...............................................................ระดบัชัน้ท่ีศกึษำ.................................... 
ท่ีอยูโ่รงเรียน เลขท่ี...................ถนน..........................ต ำบล/แขวง..................................................... 
อ ำเภอ/เขต..............................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย์........................ 
ช่ือ-นำมสกลุ  ผู้ปกครอง..................................................................................................................... 
โทรศพัท์มือถือของผู้ปกครอง................................................................................................................ 
ช่ือผลงาน........................................................................................................................................ 
ประเภทของสีที่ใช้............................................................................................................................ 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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ค ารับรองในผลงาน 
 

1. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดเป็นผลงำนที่สร้ำงสรรค์ขึน้มำใหม่ด้วยตวัข้ำพเจ้ำเองแต่เพียงผู้ เดียว และ
ข้ำพเจ้ำมีสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปัญญำในผลงำนนีแ้ต่เพียงผู้ เดียวไม่ได้ละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือสิทธิอื่น
ใดต่อบคุคลอื่น หำกปรำกฏในภำยหลงัวำ่ผลงำนท่ีสง่เข้ำประกวดนีไ้ด้ละเมิด หรือถกูฟอ้งร้อง 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 หรือเผยแพร่ผลงำนดงักลำ่ว 
3.  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คณะกรรมกำรสงวนสิทธ์ิไม่คืนผลงำนในกำรคดัเลือกรอบแรก และในกรณีที่ผลงำนของข้ำพเจ้ำไม่
ผำ่นกำรคดัเลือก ข้ำพเจ้ำจะเข้ำมำรับผลงำนด้วยตนเองภำยในวนัท่ี 30 ตลุำคม 2563 ณ มลูนิธิเอสซีจี บำงซื่อ กทม. ใน
เวลำรำชกำร หำกล่วงเลยระยะเวลำดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่มำรับผลงำนคืน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้จัดโครงกำร และ/หรือ   
มลูนิธิเอสซีจีมีสทิธิด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรได้ทนัที เช่น มอบผลงำนให้สว่นงำนรำชกำร องค์กรสำธำรณกศุล เป็นต้น 

4. ข้ำพเจ้ำยอมรับค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรเป็นที่สดุโดยไม่อิดเอือ้น และข้ำพเจ้ำยอมรับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์
ของคณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรแสดงผลงำน หรือกำรเผยแพร่ผลงำนที่ส่งประกวดของข้ำพเจ้ำโดยสงบ  และจะไม่แสดง
ควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์อนัเก่ียวกับกำรพิจำรณำ และค ำวิจำรณ์ดงักล่ำว ท่ีเป็นเหตุให้คณะกรรมกำร และ/หรือผู้จัด
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสยีหำยตอ่ทรัพย์สนิ และช่ือเสยีงอยำ่งใดๆ 
5. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมีสิทธ์ิเป็นผู้สมคัรงำนประกวดนีต้ำมกฎหมำย และรับรองว่ำข้อควำมที่ได้กรอกในใบสมคัร
ฉบบันี ้รวมถึงถ้อยค ำท่ีแจ้งตอ่เจ้ำหน้ำที่ผู้จดัโครงกำรเพื่อสมคัรงำนประกวดนี ้เป็นควำมจริงทกุประกำร หำกภำยหลงัผู้จดั
โครงกำร และ/หรือมลูนิธิเอสซีจีทรำบว่ำข้อควำม หรือถ้อยค ำสว่นใดสว่นหนึ่งหรือทัง้หมดเป็นควำมเท็จ ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้สทิธิอนัพงึมีพงึได้จำกกำรประกวดครัง้นีถื้อเป็นโมฆะ 
6. ข้ำพเจ้ำยอมรับเง่ือนไขอื่นท่ีปรำกฎในแผน่พบัประชำสมัพนัธ์และในใบสมคัรนีท้กุประกำร 

 
 
ลงชื่อผู้รับทราบสิทธ์ิ (ผู้ปกครอง)                               ลงชื่อผู้รับทราบสิทธ์ิ ( ผู้สมัคร )                            
 
ชื่อ-นามสกุล  ...................................................        ชื่อ-นามสกุล  ................................................... 

 
ลายเซ็น    ....................................................       ลายเซ็น    .................................................... 
วันที่   ....................................................       วันที่   .................................................... 
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เอกสารรับทราบสทิธ์ิ 
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพวาดระบายสี เด็กไทยสู้ภยัโควิด “Thai Kids Fight COVID” 

 
1. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรรมสทิธ์ิของผลงำนท่ีได้รับรำงวลัทกุประเภท ได้แก่ รำงวลัยอดเยี่ยม รำงวลัดีเดน่ รำงวลัชมเชย 

รำงวลัขวญัใจทัง้ 2 ประเภท และ รำงวลัประกำศนียบตัร ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของมลูนิธิเอสซจีี เพื่อน ำไปติดตัง้ จดัแสดง 
มอบให้หนว่ยงำน องค์กรตำ่งๆ ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้ประโยชน์ในผลงำนอนัเป็นไปเพื่อกำรสำธำรณกศุล หรือเป็น
ประโยชน์สำธำรณะ 

2.  ภำยใน 1 ปี หลงัจำกได้รับรำงวลัจำกทำงมลูนิธิฯ แล้ว ผู้สมคัรตกลงวำ่จะไมน่ ำผลงำนท่ีได้รับรำงวลัใดๆ ในโครงกำรฯ ไป
สง่ประกวดในเวทีกำรประกวดศลิปะอื่นๆ ภำยในประเทศ (เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำกมลูนิธิฯ)  กรณีที่น ำไปประกวดหรือ
ตอ่ยอดในตำ่งประเทศสำมำรถกระท ำได้โดยต้องแจ้งให้มลูนิธิฯ รับทรำบก่อนทกุครัง้ หำกพ้นระยะ 1 ปีแล้ว ไมต้่องแจ้ง
มำยงัมลูนิธิฯ  

3. หลงัจำกได้รับรำงวลัจำกทำงมลูนิธิฯ แล้ว หำกผู้สมคัรจะน ำผลงำนท่ีได้รับรำงวลัไปจดัแสดงตอ่สำธำรณะ จะต้องท ำกำร
ขออนญุำตและแจ้งให้มลูนิธิฯ รับทรำบก่อนกำรจดัแสดงทกุครัง้  

4. ผู้สมคัรยินยอมให้มลูนิธิเอสซจีี น ำข้อมลูสว่นบคุคล เช่น ช่ือ นำมสกลุ  ประวตัิกำรศกึษำ เป็นต้น ไปเผยแพร่ลงตอ่
สำธำรณะตำมควำมเหมำะสม เช่น Facebook และ website มลูนิธิเอสซีจี 

5. ผู้ได้รับรำงวลัทกุรำงวลั เฉพำะเงินรำงวลัจะต้องถกูหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ย 5% ของเงินรำงวลั ตำมกฎหมำย 
 
 
 

ลงชื่อผู้รับทราบสิทธ์ิ (ผู้ปกครอง)                               ลงชื่อผู้รับทราบสิทธ์ิ ( ผู้สมัคร )                            
 
ชื่อ-นามสกุล  ...................................................        ชื่อ-นามสกุล  ................................................... 

 
ลายเซ็น    ....................................................       ลายเซ็น    .................................................... 
วันที่   ....................................................       วันที่   .................................................... 
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 เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมคัร 
2. ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ ส ำเนำใบเกิด อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ (ของผู้สมคัร)                                     

( ผู้ปกครอง และ ผู้สมคัร เซ็นรับรองส ำเนำถกูต้อง เพ่ือใช้ในกำรสมคัรโครงกำรประกวดภำพวำดระบำยสี เทำ่นัน้ ) 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวันกัเรียน หรือ ส ำเนำใบรับรองนกัเรียน อย่ำงใดอยำ่งหนึง่ (ของผู้สมคัร)          

( ผู้ปกครอง และ ผู้สมคัร เซ็นรับรองส ำเนำถกูต้อง เพ่ือใช้ในกำรสมคัรโครงกำรประกวดภำพวำดระบำยสี เทำ่นัน้ ) 
4. ค ำรับรองในผลงำน 
5. เอกสำรรับทรำบสิทธ์ิ 

 

 ส่งผลงานและเอกสารประกอบการสมัคร  
ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ถงึ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
ให้สง่ผลงำนและใบสมคัร ทางไปรษณีย์เท่านัน้ โดยดตูรำประทบัวนัสง่เป็นส ำคญั 

  

       ส่งเอกสารถงึ  
        โครงการประกวดภาพวาดระบายสี เดก็ไทยสู้ภัยโควิด   

มูลนิธิเอสซีจี  อาคาร 1 เลขที่ 1 ถนนปูนซเิมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ              
เขตบางซื่อ กทม 10800  

 
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
   Tel.  : 02 – 586 – 2042  และ 02 – 586 – 1190  

Fanpage : www.facebook.com/scgfoundation 
Website : www.scgfoundation.org 
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รายละเอียดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี เดก็ไทยสู้ภัยโควิด “Thai Kids Fight COVID” 

คณุสมบตั ิ
เดก็ไทยท่ีก ำลงัศกึษำในระดบัชัน้ประถมศกึษำ 

ประเภท 

• ระดบัชัน้ประถมศกึษำตอนต้น ปีท่ี 1 – 3 

• ระดบัชัน้ประถมศกึษำตอนปลำย ปีท่ี 4 – 6 

หวัข้อ  : กำรดแูลตนเองท่ีโรงเรียนให้หำ่งไกลจำกโควิด 19 

ผลงำน 

ภาพวาดขนาด A3 (ไม่ใส่กรอบ) ไม่จ ากัดแนวคิด เทคนิคและประเภทของสี (จ ากัดสิทธ์ิ คนละ 1 
ภาพเท่านัน้)  

ขัน้ตอนกำรคดัเลือกและตดัสิน 

รอบแรก – คดัเลือกผู้ เข้ำรอบจ ำนวน ประเภทละ 20 ภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ 
รอบสอง – เปิดให้ทำงบ้ำนร่วมโหวตผำ่น Facebook มลูนิธิเอสซีจี ระหวำ่งวนัท่ี  6 – 18 กนัยำยน 2563 

ภำพท่ีมียอด Like สงูสดุจะได้รับ รำงวลัขวญัใจมหำชน  
รอบตดัสิน – ตดัสินโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ และประกำศผลผู้ชนะรำงวลัในวนัท่ี 19 กนัยำยน 2563  
 
Timeline 

1. เปิดรับสมคัรวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 และ ปิดรับสมคัร 31 สิงหำคม 2563 

2. ประกำศผลรอบคดัเลือก 5 กนัยำยน 2563 ทำง Website และ Facebook มลูนิธิเอสซีจี 

3. รอบตดัสิน 19 กนัยำยน 2563 และประกำศรำงวลัผำ่น Website และ Facebook มลูนิธิเอสซีจี 

4. กำรมอบรำงวลั (วนั เวลำ สถำนท่ี จะแจ้งให้ทรำบอีกครัง้ ผ่ำนกำรติดต่อทำงโทรศพัท์ท่ีแจ้งไว้ใน

ใบสมคัร) (หำกไมส่ำมำรถมำรับรำงวลัได้ ทำงมลูนิธิฯ จะตดิตอ่กลบัอีกครัง้) 
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รางวัล 

ประเภท ระดับชัน้ประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3  

• รำงวลัยอดเยี่ยม 1 รำงวลั เงินรำงวลั 20,000 บำท พร้อมถ้วยรำงวลั และ ประกำศนียบตัร                                   

จำก ศำสตรำจำรย์เกียรติคณุ นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตรี ในฐำนะประธำนมลูนิธิธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์ 

• รำงวลัดีเดน่ 3 รำงวลั รำงวลัละ  10,000 บำท และ ประกำศนียบตัร 

• รำงวลัชมเชย 4 รำงวลั รำงวลัละ  5,000 บำท และ ประกำศนียบตัร 

• รำงวลัขวญัใจมหำชน 1 รำงวลั  5,000 บำท และ ประกำศนียบตัร 

• รำงวลัขวญัใจคณุหมอ 1 รำงวลั  5,000 บำท และ ประกำศนียบตัร 

• รำงวลัประกำศนียบตัร จ ำนวน 10 รำงวลั 

ประเภท ระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6   

• รำงวลัยอดเยี่ยม 1 รำงวลั เงินรำงวลั 20,000 บำท พร้อมถ้วยรำงวลั และ ประกำศนียบตัร                                

จำก ศำสตรำจำรย์เกียรติคณุ นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตรี ในฐำนะประธำนมลูนิธิธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์  

• รำงวลัดีเดน่ 4 รำงวลั รำงวลัละ  10,000 บำท และ ประกำศนียบตัร 

• รำงวลัชมเชย 3 รำงวลั รำงวลัละ  5,000 บำท และ ประกำศนียบตัร 

• รำงวลัขวญัใจมหำชน 1 รำงวลั  5,000 บำท และ ประกำศนียบตัร 

• รำงวลัขวญัใจคณุหมอ 1 รำงวลั  5,000 บำท และ ประกำศนียบตัร 

• รำงวลัประกำศนียบตัร จ ำนวน 10 รำงวลั 

โดยโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนที่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  รางวัลดีเด่น  รางวัลชมเชย และ 
รางวัลขวัญใจทัง้ 2 ประเภท จะได้รับชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิค  

1. เคร่ืองวดัอณุหภมูิ  Infrared Thermometer โรงเรียน ละ  2 เคร่ือง  

2. แอลกอฮอล์เจล หรือ สเปรย์ โรงเรียนละ 100 ขวด 

 
 


