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ใบสมัคร 

เข้าร่วมประกวดคลิปสนั หวัข้อ "เพอืประชาสมัพนัธ์บริษทัเดน็โซ่ในหวัข้อ  

“สงัคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภยั ด้วยผลติภณัฑ์และเทคโนโลยจีากเดน็โซ่ สู่ โลกอนาคต” 

*************************************************** 

กรุณากรอกข้อมลูให้ชดัเจนถกูต้องครบถ้วน 

ส่วนท ี1: ข้อมูลผู้สมคัร (รูปแบบทมีไม่จํากดัจํานวนคน เขียนใบสมคัรเฉพาะหน้าแรก  คน ต่อ  แผ่น ) 

ชือทมี .................................................................... จํานวน ................ (คน) 

ชือ นาย/ นางสาว................................... นามสกลุ............................... วนั /เดือน/ ปี เกิด ..........................................   

(ชือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษ ..........................................................................) 

เลขทีบตัรประจําตวัประชาชน..............................................   อาย.ุ...............  

สถานศกึษา.................................................. คณะ......................................... ชนัปี................. 

ทีอยู่ปัจจบุนับ้านเลขท.ี....................  หมู่ท.ี........................ อาคาร/หมูบ้่าน.............................. ถนน.............................. ตาํบล/

แขวง..................................... อําเภอ/เขต................................... จงัหวดั............................................................  

รหสัไปรษณีย์...................  เบอร์ติดต่อ  ...................................อีเมล์ ............................................................................ 

 

ส่วนท ี2 : ข้อมูลผลงานทส่ีงเข้าประกวด 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สัน ในหัวข้อ “สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และ

เทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต” ของบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชันแนล เอเชีย จํากัด และยอมรับหลกัเกณฑ์การประกวดตามที

กําหนดในเอกสารแนบของใบสมคัรนี รวมถึงตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมลูส่วนบคุคลของข้าพเจ้า

ตามทีระบุในใบสมคัรนี เพือวัตถปุระสงค์อนัเกียวกับกิจกรรมการประกวดออกแบบสือภาพนิง ทงัน ีข้าพเจ้าขอส่งหลกัฐานการสมคัร 

ดงัน ี

 

 สําเนาบตัรประชาชน และ สําเนาบตัรบตัรประจําตวันกัศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบนัการศกึษา) 

        ลงชือ 

 

 

                                                                                                                (.........................................................) 
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(เอกสารแนบใบสมคัร) 

< ประเภทการประกวด> 

ประกวดคลปิวิดีโอเพอืนําเสนอบริษัทเด็นโซ่ในหวัข้อ “สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภยั ด้วยผลติภณัฑ์และเทคโนโลย ี

จากเดน็โซ่ สู่โลกอนาคต” 

< วัตถุประสงค์> 

• เพอืเป็นการแนะนําบริษัทเด็นโซ ่

• เพอืใช้เป็นสอืในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ให้กบับริษัทเด็นโซ่ 

< คุณสมบตัผิู้ ส่งผลงาน> 

• นิสติ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ในสงักัดสถาบนัการศกึษาอย่างถกูต้อง / บคุคลทวัไปอายไุมเ่กิน  ปี 

• ผู้สง่ผลงานต้องระบทุอียู่ทสีามารถตดิต่อได้สะดวกในประเทศไทย 

• ผู้สง่ผลงาน  ทีม (ไมจํ่ากัดจํานวนคน และสามารถส่งได้ไมจํ่ากดัจํานวนผลงาน) 

• ผู้สง่ผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสทิธิของข้อมลู ได้แก่ เนือหา ภาพ เสยีง คลปิวิดโีอ ซอฟต์แวร์ หรืออนืใดทใีช้ในการผลติ

ผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลขิสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งทีมาอย่างชัดเจน 

ทางผู้จดัโครงการฯ ไม่มีสว่นรับผิดชอบใด ๆ  ทงัสนิ  ดงันนั หากมกีารร้องเรียนเกิดขนึ ผู้สง่ผลงานจะต้องรับผิดชอบในทกุ

กรณี 

• ผู้สง่ผลงานประกวดต้องเป็นผู้จดัทําผลงานด้วยตนเอง ห้ามนําผลงานของผู้ อืนมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้ อืน

เด็ดขาด หากตรวจพบจะตดัสทิธิรางวลัทไีด้รับ 

• ผู้สง่ผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ผลงานของตนทไีด้รับรางวลั เป็นลขิสิทธิของบริษัท เด็นโซ ่อินเตอร์เนชัน-

แนล เอเชีย จํากัด แต่เพียงผู้ เดียว ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทไีด้รับรางวลัไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชนัแนล เอเชีย จํากดั เป็นกรณีไป 

<หลกัเกณฑ์ด้านเทคนิคการจัดทาํ> 

• ไฟล์และขนาดของคลิปวิดโีอ resolution VDO (1920*1080) Format MP4 codec H.  ที bitrate ขนัตํา . Mbps  

• เนือหาคลิปวิดีโอทงัหมดจะต้องมีความยาว 3-5 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทงัหมด (ถ้ามี) และโดยท้ายคลิป

จะต้องมีโลโก้ของเด็นโซ่ (สามารถดาวน์โหลดได้ท ี>> หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขทกีําหนดถือว่าผดิกตกิา 
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• เป็นภาพยนตร์ทีถ่ายจากกล้องดิจิทลัหรือกล้องวีดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันทีสร้างสรรค์ขึน

จากโปรแกรม D หรือ D หรือโปรแกรมอืน ๆ ไม่จํากดัรูปแบบการนาํเสนอ (เทคนิคถ่ายทํา / ผลติ / ตดัตอ่) 

• คลิปวิดิโอจะต้องมีเนือหาการนําเสนอบริษัทเด็นโซ่ในหัวข้อ “สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วย

ผลติภณัฑ์และเทคโนโลยจีากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต”  

• โดยบริษัทฯ จะมีการจัด  Webinar เพือแนะนําข้อมูลเกียวกับบริษัทให้กับผู้ เข้า ร่วมประกวดในการนําข้อมูล 

ต่าง ๆ ไปทําคลิปวิดโิอ โดยสมาชิกทกุคนในทีมต้องเข้าร่วมทกุคน 

• คลปิวิดีโอต้องไมเ่คยเผยแพร่สูส่าธารณะ หรือรับรางวลัใด ๆ มาก่อนทงัในและนอกประเทศ 

• โครงการประกวดคลิปวิดีโอนีไม่สนบัสนนุการคดัลอกผลงาน หรือคดัลอกเนอืหา หรือไม่ได้ใส่ข้อมลูอ้างอิงแหล่งทีมา ซงึ

ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ แม้จะ

ประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวลัได้การตดัสนิของกรรมการให้ถือว่าเป็นทีสดุ 

• ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นทีสนิสดุ 

<ขนัตอนการสมคัรเข้าร่วมประกวด การส่งใบสมคัร และผลงาน> 

• รับสมัครผู้ เ ข้าประกวดตังแต่วันนี –19 สิงหาคม 2565 สมัครเข้า ร่วมประกวดผ่านทาง Microsoft Form : 

https://forms.gle/gSmWAiEUAaCPc3DC6 เพอืความสะดวกในการเชิญผู้เข้าประกวดเข้าร่วม Webinar 

• กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มใบสมคัรนีให้ครบถ้วน และสแกนส่งใบสมคัรพร้อมสําเนาบตัรประชาชน และ สําเนาบตัรบตัร

ประจําตวันกัศกึษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบนัการศกึษา) ของทกุคนในทีมมาที คณุดรินทร E-mail : 

darintorn.k@gmail.com เพอืใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงผู้ เข้าประกวด 

• การเปลียนแปลงรายละเอียดข้อมลูในส่วนหนึงส่วนใดก็ตามในใบสมัครสามารถทําได้ โดยการชีแจงสาเหตุ ทงันีการ

พิจารณาอนมุติัขนึอยู่กบัทางผู้ดแูลโครงการ 

• เข้าร่วม Webinar เพอืเข้าฟังข้อมลูเกียวกบับริษัท วันท ี26 สิงหาคม 2565 

• การส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไมจํ่ากดัจํานวนคลปิ แต่จะมีสิทธิได้รับรางวลัสงูสดุเพยีง  รางวลั เทา่นนั และขอเป็น

การส่งเพียงครังเดียวเท่านนั โดยอพัโหลดผลงานผ่าน Google Drive  แล้วส่ง link ผลงานพร้อม ชือคลิป  ชือทีม เบอร์

โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ส่งมาที คุณดรินทร E-mail: darintorn.k@gmail.com (ส่งผลงานได้ตังแต่วันที 1 กันยายน – 25 

พฤศจิกายน 2565) 

• รางวลั Popular Vote ทางบริษัทจะรวบรวมคลปิสร้างโพสต์อลับมั “สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภยั ด้วย

ผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยจีากเด็นโซ่ สูโ่ลกอนาคต” ลง Facebook: 

https://www.facebook.com/ThaiDENSOGroup/  โดยตดัสนิจากยอดไลค์สงูสดุ (เปิดโหวต 1 ธันวาคม 2565 – 16 

มกราคม 2566 เวลา17:00 น.) หากมีการตรวจพบการเพมิไลค์แบบไม่ธรรมดา (ปัมไลค์) หรือวิธีอนื ๆ ททีางทีมงาน

ตรวจสอบว่าไมเ่ป็นธรรม ทางเพจจะทําการตดัสิทธิผู้ เข้าร่วมทา่นนนัในการรับรางวลั Popular Vote ทนัที 

• ประกาศผลผู้ รับรางวลัวนัที 31 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ Facebook: 

https://www.facebook.com/ThaiDENSOGroup  
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• กําหนดการมอบรางวลั : การมอบรางวัลสําหรับผู้ชนะทุกรางวลั ณ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชันแนล เอเชีย จํากัด ใน

เดือนมกราคม 2566 พร้อมทงัเข้าเยยีมชมศนูย์วิจัยและพฒันาของเด็นโซ่ และห้องอโุมงค์ลมสาํหรับการทดสอบรถ 

<เกณฑ์การให้คะแนน> 

หลกัเกณฑ์ คะแนน (เต็ม  คะแนน) 

1. ภาพรวม : ด้านเนอืหาสาระในการสือสารทตีรงกบัวตัถปุระสงค์ 50 

2. ความสร้างสรรค์ : แนวคิดและการเล่าเรือง 30 

3. การผลิต : เทคนิค คณุภาพของภาพ เสียง และการตดัตอ่ 20 

หมายเหต:ุ ยอดจํานวนผู้ เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ คือสว่นหนงึของการประกอบการพิจารณา 

• รางวลั Popular Vote นบัจากยอดจํานวนผู้เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ โดยต้องทําตามเทคนิคการจดัทําทแีจ้งไว้ด้านบน โดย

จะนบัยอดรวมสนิสดุ ณ วนัที 16 มกราคม 2566 เวลา17:00 น. 

<รางวลัการประกวด> 

• รางวลัชนะเลศิ เงนิรางวลั ,  บาท พร้อมเกียรติบตัร 

• รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั  เงนิรางวลั ,  บาท พร้อมเกียรติบตัร 

• รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั  เงนิรางวลั ,  บาท พร้อมเกียรตบิตัร 

• รางวลัชมเชย เงนิรางวลั ,  บาท พร้อมเกียรตบิตัร (จํานวน  รางวลั) 

• รางวลั Popular Vote เงนิรางวลั ,  บาท พร้อมเกียรติบตัร (ยอดจํานวนผู้ เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ สงูทสีดุบน 

Facebook) 

หมายเหต ุ: กรณีทีผุ้เข้าแข่งขนัได้รับรางวลัมากกว่า 1 รางวลั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิให้ผุ้ เข้าการแข่งขนัรับรางวลัสงูสดุเท่านนั 

หมายเหต ุ: ผู้ทไีด้รับรางวลั ต้องชําระภาษีหกั ณ ทจี่าย 5 % จากมลูค่าของเงินรางวลั 

 

 

 


