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ใบสมัครโครงการประกวดสารคดีสัน้ “7HD NEW IDEAS CONTEST” ปี 2 
หัวข้อประกวด “เดก็ไทยคิดบวกร่วมสร้างสรรค์สังคม”  

** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสมัคร และการส่งผลงาน แล้วกรอกข้อมูลให้ชัดเจน ** 
 
ช่ือทมี .....................................................................................................ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ผู้สมัคร” 
 

ก าลังศึกษาอยู่คณะ / สาขา .............................................................................................................. 
 

มหาวิทยาลัย...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่เลขท่ี ....................... ถนน .......................................... ตรอก / ซอย.................................. 
แขวง / ต าบล ....................................เขต / อ าเภอ ..............................จงัหวดั........................... 
รหสัไปรษณีย์ ......................โทรศพัท์ ...........................................โทรสาร................................  
 

รายช่ือผู้ร่วมทีม 
**ผู้ร่วมทีมทุกรายของผู้สมัคร ตกลงยอมรับตามเงื่อนไขการรับสมัครและการส่งผลงาน รวมถึงตกลงตามค า
รับรองทีแ่นบทา้ยใบสมคัรฉบบันีท้กุประการ จึงไดก้รอกข้อมูลส่วนตวัพร้อมลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน ดงันี*้* 
 

1.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ ..........................................นามสกลุ........................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
 

2.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ ..........................................นามสกลุ........................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
 

3.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ ..........................................นามสกลุ........................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
 

4.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ ..........................................นามสกลุ........................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
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5.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ ..........................................นามสกลุ........................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
 

6.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ ..........................................นามสกลุ........................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
 

7.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ ..........................................นามสกลุ........................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
 

8.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ ..........................................นามสกลุ........................................ 
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
 

9.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ ..........................................นามสกลุ........................................
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
 

10.ค าน าหน้าช่ือนาย / นางสาว / .................... ช่ือ .........................................นามสกลุ....................................... 
เลขท่ีบตัรประจ าตวันกัศกึษา / เลขประจ าตวัประชาชน  ................................................ อาย ุ.................. 
ชัน้ปี........ช่ือเล่น ................. โทรศพัท์มือถือ .............................. E-mail ............................................... 
ลายมือช่ือ................................................. 
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หัวข้อประกวด “เดก็ไทยคิดบวกร่วมสร้างสรรค์สังคม”  
5 หวัข้อย่อย ส าหรับทีมเข้าประกวดเลือกผลิต 1 หวัข้อ / 1 ทีม (เลือกหวัข้อใดก็ได้) โดยท าเคร่ืองหมาย √ 

หน้าหวัข้อท่ีเลือกผลิต ดงันี ้

o Indy Travel      ทอ่งเท่ียวสร้างสรรค์ของคนวยัมนั 

o Fear Factor     เดก็ไทยร่วมขจดัความกลวั ลดความรุนแรงในสงัคมไทย 

o Go Green    คนรุ่นใหมใ่สใ่จสิ่งแวดล้อม  

o Good Life & Health เยาวชนไทยห่วงใยชีวิตและสขุภาพ 

o Education Disruption เดก็รุ่นใหมใ่นยคุเปล่ียนผ่านการศกึษาไทย 
 
ช่ือเร่ืองท่ีจะผลิต ............................................................................................................................... 

 
เหตุผลที่อยากเข้าร่วมกิจกรรม ......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

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

 

แนวคิดของสารคดี เนือ้หาสารคดี (เนือ้เร่ืองท่ีจะผลิต) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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เทคนิคการน าเสนอ (รูปแบบ และวิธีการเล่าเร่ือง) 
 

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

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

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

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

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

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

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

พร้อมกันนี ้ได้แนบเอกสารเหล่านีม้าด้วย  
 

ส าเนาบตัรนกัศกึษาหรือส าเนาบตัรประชาชนของผู้ ร่วมทีมทกุราย พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
หนงัสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศกึษา 
 

 

ค ารับรอง 

**ผู้สมคัรและผู้ร่วมทีมทกุรายของผู้สมคัร ตกลงรับรองและยินยอมตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ทุก

ประการ** 

1. ผู้ สมัครและผู้ ร่วมทีมทุกรายของผู้ สมัคร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตจาก บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตกลงยินยอมให้ผลงานที่ผลิต ตกเป็นลิขสิทธ์ิและ
กรรมสิทธ์ิของบริษัทแต่เพียงผู้ เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้ มครองลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทในฐานะ
เจ้าของลิขสิทธ์ิย่อมมีสิทธิน าเอาผลงานท่ีผลิตดงักล่าวไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไปท าซ า้ ดัดแปลง แพร่เสียง
แพร่ภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือด าเนินการอ่ืนใดได้ โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ทกุช่องทาง ทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 

2. ผู้สมคัรและผู้ ร่วมทีมทกุรายของผู้สมคัร รับรองว่าผลงานท่ีส่งเข้าประกวดเป็นผลงานท่ีตนได้สร้างสรรค์ขึน้เอง  
โดยไมไ่ด้มีการแก้ไข ดดัแปลง เพิ่มเติม หรือตดัตอนผลงานอนัมีลิขสิทธ์ิของบคุคลและ/หรือนิติบคุคลอ่ืนใด 
หรือ รับรองวา่เป็นงานท่ีผู้สมคัรและผู้ ร่วมทีมทกุรายของผู้สมคัรได้รับอนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิโดยถกูต้อง 
ครอบคลุมเง่ือนไขตามข้อ 1.  หากปรากฏในภายหลงัว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนีไ้ด้ละเมิด หรือถูกฟ้องร้อง 
หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอ่ืนใดของบุคคลอ่ืน ผู้สมคัรและผู้ ร่วมทีม
ทกุรายของผู้สมคัรยินยอมรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอ่ืนแทนบริษัทอย่างเต็มจ านวน รวมทัง้
ยอมให้บริษัทเรียกรางวลัคืนทัง้หมดได้ 
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3. ผู้สมัครและผู้ ร่วมทีมทกุรายของผู้สมคัร ตกลงให้ค าตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สดุ และยอมรับในการ
พิจารณาและค าวิจารณ์ของคณะกรรมการเก่ียวกับการแสดงผลงาน หรือการเผยแพร่ผลงานที่ผลิตโดยสงบ 
ทัง้นี  ้จะไม่แสดงความเห็น วิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับการพิจารณา และค า วิจารณ์ดังกล่าว ที่ เป็นเหต ุ
ให้คณะกรรมการ และบริษัท เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และช่ือเสียงอย่างใดๆ  
 

4. ผู้ที่ได้รับรางวลัทกุรางวลั เฉพาะเงินรางวลั จะต้องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวลัรวมถึงค่าพาหนะ
ที่มาร่วมงาน ตามกฎหมาย 
 

5. ผู้สมัครและผู้ ร่วมทีมทกุรายของผู้สมคัร ขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกในใบสมคัรฉบบันี ้รวมถึงถ้อยค าที่
แจ้งต่อผู้จัดโครงการเพ่ือสมัครงานประกวดนี ้เป็นความจริงทกุประการ หากภายหลังผู้จัดโครงการทราบว่า
ข้อความ หรือถ้อยค าสว่นใดสว่นหนึง่หรือทัง้หมดเป็นความเทจ็ ผู้สมคัรและผู้ ร่วมทีมทกุรายของผู้สมคัรยินยอม
ให้สทิธิอนัพงึมีพงึได้จากการประกวดครัง้นีถื้อเป็นโมฆะ 
 

6. ผู้ สมัครและผู้ ร่วมทีมทุกรายของผู้ สมัคร  ยอมรับตามค ารับรองนี ้และเง่ือนไขอ่ืนที่ปรากฏในเอกสาร
หลกัเกณฑ์การประกวดและการพิจารณา โครงการ สื่อประชาสมัพนัธ์ รวมถึงในใบสมคัรนีท้กุประการ 
 

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา (ที่สามารถตดิต่อได้สะดวก) 
 

ช่ือนาย / นาง / นางสาว / .................... ช่ือ ............................................นามสกลุ................................................ 

ท่ีอยู ่เลขท่ี ......................... ถนน .............................................. ตรอก / ซอย........................................ 

แขวง / ต าบล ................................เขต / อ าเภอ ............................... จงัหวดั ........................................ 

รหสัไปรษณีย์ ...................... โทรศพัท์ .............................................. โทรสาร ....................................... 

E-mail ................................................ Facebook ..................................... ID Line ............................ 

 

ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................นามสกลุ............................................. 

ในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษาของทีมผู้สมคัรข้างต้น ขอรับรองวา่จะควบคมุดแูลให้ผู้สมคัรและผู้ ร่วมทีมทกุราย

ของผู้สมคัรปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อก าหนดของการประกวดทกุประการ 

 

   ลงช่ือ ................................................. 

                                      อาจารย์ท่ีปรึกษารับรองทีม 

วนัท่ี.............../................./................. 

 


