
กติกาและเงือ่นไขของโครงการอีซูซุเยาวชนสมัพนัธ ์2565 

บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลส ์จ ากดั (“บริษทัฯ”) 

 

1. คุณสมบติัผูส้มคัร 

1.1ก ำลังศึกษำอยู่ในสำยสำมัญของสถำบันกำรศึกษำของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็นระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

1.2 กำรสมัครเข้ำประกวด จ ำเป็นที่จะต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้ส่งรำยช่ือเข้ำประกวด  

 

2. วิธีการสมคัร 

2.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำท ำกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรอีซูซุเยำวชนสัมพันธ์ 2565 (“โครงการ”)    

ผ่ำนเวบ็ไซต์ www.isuzuyouthrelations.com โดยกรอกอเีมลและก ำหนดรหัสผ่ำนของตนเอง  

2.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสถำบันกำรศึกษำโดยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

และกดยืนยันสมัครเข้ำร่วมโครงกำรบนเวบ็ไซต์ 

2.3 เม่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำท ำกำรสมัครบนเวบ็ไซต์เสร็จสิ้ นระบบจะส่งลิงก์ยืนยันกำรสมัครไปยัง

อีเมลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องท ำกำรกดที่ลิงก์เพ่ือยืนยันกำรสมัคร  

เข้ำร่วมโครงกำร  

2.4 เม่ือท ำกำรยืนยันกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรเรียบร้อยแล้ว อำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องเข้ำสู่ระบบ

บนเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com เพ่ือส่งรำยช่ือนักเรียนผู้สมัครเข้ำประกวด

โครงกำรอีซูซุเยำวชนสัมพันธ์(“ผูส้มัคร”) โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะสำมำรถส่งผู้สมัคร          

ได้ระดับช้ันละไม่เกนิ 10 คน รวมทั้งหมดไม่เกนิ 20 คน 

2.5 อำจำรย์ที่ปรึกษำเลือกระดับช้ันที่ต้องกำรส่งผู้สมัคร และกรอกข้อมูลผู้สมัครในใบสมัคร     

และหนังสอืยินยอม (ข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ครบถ้วน 

2.6 อำจำรย์ที่ปรึกษำกดพิมพ์ใบสมัคร และหนังสือยินยอม (ข้อมูลส่วนบุคคล) เพ่ือให้ผู้สมัคร 

และผู้มีอ ำนำจปกครอง น ำไปกรอกข้อมูล ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนำม และประทับตรำ  ของ

สถำบันกำรศึกษำให้ครบถ้วน มิฉะน้ันจะถือว่ำใบสมัครไม่สมบูรณ์ ดังน้ี 

• ใบสมัครเข้ำร่วมประกวดในโครงกำรจะต้องลงนำมโดยผู้สมัคร ผู้มีอ ำนำจปกครอง,   

อำจำรย์ประจ ำโรงเรียน และประทบัตรำของสถำบันกำรศึกษำ 

• หนังสือยินยอม (ข้อมูลส่วนบุคคล)ให้เกบ็ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้สมัคร จะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจปกครอง และผู้สมัคร 

2.7 อำจำร ย์ที่ ป รึกษำสแกนหรือ ถ่ ำยภำพที่ ชั ด เจนของใบสมัครและหนังสือ ยินยอม                 

(ข้อมูลส่วนบุคคล)ที่กรอกข้อมูลลงนำม และตรำประทับของสถำบันกำรศึกษำครบถ้วน      

อัปโหลดใบสมัคร  และหนังสือ ยินยอม(ข้อมูลส่วนบุคคล) ของผู้สมัครแต่ละคน                       

ขึ้นบนเวบ็ไซต์ และรอตรวจสอบสถำนะกำรสมัครบนเวบ็ไซต์ 

2.8 เมื่อสถำนะกำรสมัครแสดงข้อควำมว่ำ “เอกสำรครบถ้วน” จะถือว่ำกำรสมัครเสรจ็สมบูรณ์ 



 

3. วิธีการส่งผลงาน 

3.1 เม่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำท ำกำรสมัครให้ผู้สมัครเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะท ำกำรส่งลิงก์ส ำหรับ      

ต้ังรหัสผ่ำนไปที่อเีมลของผู้สมัครที่อำจำรย์ที่ปรึกษำได้กรอกไว้ 

3.2 ผู้สมัครตั้งรหัสผ่ำน และยืนยันรหัสผ่ำนบนเวบ็ไซต์ www.isuzuyouthrelations.com 

3.3 เมื่อผู้สมัครตั้งรหัสผ่ำน และยืนยันรหัสผ่ำนเสรจ็สมบูรณ์ ผู้สมัครจะสำมำรถอัปโหลดผลงำน

ขึ้นบนเวบ็ไซต์ได้ 

4. การประกวด 

4.1 รอบคดัเลือก 

•  ผู้สมัครท ำกำรเข้ำสู่ระบบบนเวบ็ไซต์ www.isuzuyouthrelations.com  

•  ผู้สมัครท ำกำรส่งผลงำนบนเวบ็ไซต์ โดยสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรวำดภำพดิจิทลัผ่ำนโปรแกรม 

Procreate® หรือ ibis Paint X เท่ำน้ัน  และอัปโหลดผลงำนในประเภท JPG หรือ PNG 

ขนำด A2  โดยมีขนำดควำมละเอียด 300 dpi ซ่ึงผลงำนสำมำรถเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน 

กไ็ด้ พร้อมใส่ช่ือและแนวคิดของผลงำน 

•  ผู้สมัครจะต้องสมัครและส่งผลงำนบนเวบ็ไซต์ www.isuzuyouthrelations.com ภำยในวันที่ 

31 มกรำคม 2566 เวลำ 23.59 น.  

4.2 รอบชิงชนะเลิศ 

• บริษัทฯ จะประกำศรำยช่ือผู้สมัครผู้ผ่ำนเข้ำรอบ 20 คน โดยจะแบ่งเป็นมัธยมศึกษำตอนต้น 

10 คน และมัธยมศึกษำตอนปลำย 10 คน ผ่ำนเวบ็ไซต์ www.isuzuyouthrelations.com 

• ผู้สมัครที่ผ่ำนเข้ำรอบจะต้องท ำกำรประกวดวำดภำพดิจิทลัในหัวข้อที่คณะกรรมกำรก ำหนด

ขึ้นในวันแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ำกัด 1088 ถ.

วิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ณ วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2566 

ภำยในระยะเวลำ 3 ช่ัวโมง (โดยก ำหนดกำรจะแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยต่อไป) 

• ผู้สมัครต้องสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรวำดภำพดิจิทลัผ่ำนโปรแกรม Procreate® หรือ ibis Paint 

X ภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด โดยใช้อุปกรณ์ (iPad Pro) และโปรแกรมกำรวำดภำพดิจิทัลที่

ทำงบริษัทฯ จัดเตรียมให้กบัผู้สมัครเทำ่นั้น 

  

5. กติกา และเงือ่นไขในการส่งผลงาน 

5.1 ผลงำนจะต้องเป็นภำพวำดดิจิทลัที่สร้ำงสรรค์ผ่ำนโปรแกรม Procreate® หรือ ibis Paint 

X ขนำด A2 เทำ่นั้น โดยมีควำมละเอยีด 300 dpi  

5.2 ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องสร้ำงสรรค์ข้ึนด้วยตัวผู้สมัครเอง ไม่เคยโฆษณำ หรือ      

ไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ใดๆ มำก่อน และไม่อนุญำตให้ลอกเลียนแบบผลงำน      

ของผู้ใด หรือละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำ หำกมีข้อร้องเรียน

เกดิขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี 



5.3 ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ ำกัด แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์  สิทธิ์ในทำง

ทรัพย์สินทำงปัญญำอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงำนดังกล่ำวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว

ไม่ว่ำจะเป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลหรือไม่กต็ำม โดยบริษัทฯ ไม่จ ำต้องส่งคืนผลงำนรวมถึง

ไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร 

5.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือกผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด รวมทั้งกำรน ำผลงำนดังกล่ำว

มำ ท ำซ ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำจะในเอกสำร สื่อสิ่งพิมพ์ทุก

ประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ หรือเพ่ือกำร

ใดๆ ที่บริษัทฯ พิจำรณำเหน็สมควร 

5.5 กำรตัดสนิของคณะกรรมกำรเจ้ำของโครงกำร หรือบริษัทฯ ถือเป็นที่สดุ 

6. เกณฑก์ารตดัสิน 

6.1 บริษัทฯ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชำญด้ำนศิลปะ จำกมหำวิทยำลัย ร่วมเป็น

คณะกรรมกำรกำรตัดสนิ ดังน้ี  

• ผศ.ดร. วิชญ มุกดำมณี  

  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

• ผศ.ดร. ศุภชัย อำรีรุ่งเรือง 

   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

• ผศ. อนุพงษ์ จันทร 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประจ ำภำควิชำศิลปกรรม คณะสถำปัตยกรรมศิลปะและกำรออกแบบ

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 

7. รางวลั 

7.1 รางวลัการประกวดใหแ้ก่ผูส้มคัร 

• รำงวัลชนะเลิศจ ำนวน 2 รำงวัล จำกระดับกำรศึกษำละ 1 คน 

จะได้รับทุนกำรศึกษำรำงวัลละ 50,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกยีรติคุณ 

• รำงวัลรองชนะเลิศอนัดับหน่ึงจ ำนวน 2 รำงวัล จำกระดับกำรศึกษำละ 1 คน                                    

จะได้รับทุนกำรศึกษำรำงวัลละ 30,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกยีรติคุณ 

• รำงวัลรองชนะเลิศอนัดับสองจ ำนวน 2 รำงวัล จำกระดับกำรศึกษำละ 1 คน                                         

จะได้รับทุนกำรศึกษำรำงวัลละ 20,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกยีรติคุณ 

• รำงวัลชมเชย จ ำนวน 14 รำงวัล จำกระดับกำรศึกษำละ 7 คน                                        

จะได้รับทุนกำรศึกษำรำงวัลละ 10,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกยีรติคุณ 

• รำงวัล Popular Vote* จ ำนวน 10 รำงวัล จำกระดับกำรศึกษำละ 5 คน                                        

จะได้รับทุนกำรศึกษำคนละ 5,000 บำท 



*รำงวัล Popular Vote จะนับคะแนนจำกยอดไลก์บนเวบ็ไซต์ 1 คะแนนต่อ 1 ไลก์ และยอดแชร์

จ ำก เ ว็บ ไซต์ ไ ป เฟซ บุ๊ ก  2 คะแนน  ต่อ  1 แช ร์  โดย นับจำกที่ โ ช ว์ บนหน้ ำ เ ว็บ ไ ซ ต์  

www.isuzuyouthrelations.com จนถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ ์2566 

 

7.2 รางวลัพเิศษใหแ้ก่สถานศึกษา 

• รำงวัลพิเศษเงินสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำของนักเรียนที่ผ่ำนเข้ำรอบชิง

ชนะเลิศทั้ง 20 คน ตำมจ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนเข้ำรอบ จ ำนวนคนละ 20,000 บำท    

หมำยเหตุ : กำรตัดสนิของคณะกรรมกำรเจ้ำของโครงกำร หรือบริษัทฯ ถือเป็นที่สดุ 

                         

 

-สอบถำมรำยละเอยีดเพ่ิมเตมิที่ ฝ่ำยสื่อสำรกำรตลำด-เอ บริษัท ตรีเพชรอซีซูเุซลส ์จ ำกดั โทร. 0-2966-2127-9 

 


