
ผูช้นะ และโรงเรยีนหรอืสถาบนัศลิปะที�ไดร้บัรางวลัการประกวดประเภทตา่งๆ จะทราบผลในชว่ง
ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ���� โดยผลการประกวดจะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทคาโอ
และพิธีมอบรางวลั*จะจดัขึ �นภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. ����

เดก็อายตุั�งแต ่�-�� ปี จากทั�วโลก (*นบัถงึเดือนสงิหาคม ����)

ขอเชิญนอ้งๆ รว่มสรา้งสรรคผ์ลงานภาพวาดที�แสดงถงึสิ�งที�เราสามารถทาํไดเ้พื�อปกปอ้งธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มอนัมีคา่ของโลกเราใหก้บัคนรุน่ตอ่ไป ผา่นผลงานภาพวาดอยา่งเปิดกวา้งทางความคดิ

*สิ�งแวดลอ้มที�ยั�งยืนจะอยูอ่ยา่งสมบรูณต์อ่ไปหลายตอ่หลายปีในอนาคต คือโลกที�มนษุยแ์ละ
สรรพสตัวจ์ะสามารถอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นหนึ�งเดียวกนัโดยปราศจากความกลวั

ภาพผลงานขนาดไมเ่กิน ��� มิลลเิมตร x 542 มิลลเิมตร (ไมเ่กินขนาดกระดาษ A2)

ดนิสอสีเครยอง ดนิสอสี สีนํ�า สีอะครลิกิ สีนํ�ามนั สีหมกึ และอื�นๆ 
ไมอ่นญุาตใหใ้ชว้ิธีการตดัตอ่ภาพ (ภาพตดัปะ) หรอืภาพวาดบนผา้แคนวาส

�) ขนาดของภาพ

�) ดาวนโ์หลดใบสมคัรจากเวบ็ไซตข์องคาโอ
    จากนั�นปริ �นทห์รอืสาํเนาเอกสาร แลว้กรอกขอ้มลูใหส้มบรูณ์
    พรอ้มตดิใบสมคัรที�กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ไวที้�ดา้นหลงั
    ของภาพผลงาน
    https://www.kao.com/global/en/sustainability/society/painting-contest/
�) กรณีไมส่ามารถใชใ้บสมคัรดงักลา่วไดใ้หร้ะบขุอ้มลูตา่งๆ เหลา่นี � เป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่
    เทา่นั�นที�ดา้นหลงัภาพผลงาน
   เจา้ของผลงาน :
    ชื�อผลงาน ชื�อและนามสกลุ ประเทศ อาย ุรายละเอียดชอ่งทางการตดิตอ่ (ที�อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์มือถือ อีเมล)์ 
   โรงเรียนหรือสถาบนัสอนศลิปะ :
    ชื�อโรงเรยีนหรอืสถาบนัสอนศิลปะ ชั�นหรอืหอ้ง รายละเอียดชอ่งทางการตดิตอ่ (ที�อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์มือถือ อีเมล)์ 

    กรุณาอธิบายแนวคดิและความหมายของภาพวาด (ไมเ่กิน ��� คาํเป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ
    ก็ได)้
�) กรุณาสง่ภาพวาดโดยใสซ่องแบบแบนพรอ้มรองดว้ยกระดาษแข็งหรอืวสัดอืุ�นๆ เพื�อไมใ่หภ้าพผลงาน
    งอหรอืยบัระหวา่งขนสง่
�) ไมร่บัผลงานภาพวาดที�สง่ผา่นทางอีเมล

�) สื�อในการสร้างผลงาน

�) จาํนวนภาพที�ส่งเข้าประกวด

�) หมายเหตุ
ขอ้มลูของผูส้มคัรเกี�ยวกบั ชื�อ อาย ุฯลฯ จะถกูเผยแพรบ่นสื�อประชาสมัพนัธต์า่งๆ ไดแ้ก่
เวบ็ไซต ์สื�อโฆษณา ภาพถ่าย นิทรรศการของคาโอ ภาพผลงาน ชื�อผลงาน รวมถงึขอ้ความหรอื
คาํบรรยายอาจจะมีการปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสาํหรบัผลงานที�
ไดร้บัรางวลั ภาพถ่ายผลงานจะนาํไปใชป้ระกอบการประชาสมัพนัธใ์นสื�อตา่งๆ ดงัที�กลา่วมาขา้งตน้

ผูส้มคัรยืนยนัวา่ภาพผลงานของตนไมข่ดัตอ่ศีลธรรม

ผูส้มคัรไดม้อบลขิสทิธิ� หรอืสทิธิ�ในการเป็นเจา้ของภาพใหก้บัผูส้นบัสนนุการประกวด โดยไมมี่การ
สง่คืนภาพตน้ฉบบั

ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ รวมถงึผูที้�ไดร้บัรางวลัแตล่ะประเภท ตกลงใหค้วามรว่มมือเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคล และขอ้มลูการตดิตอ่แก่ผูจ้ดังาน เพื�อใชใ้นการจดัประกวดหรอืกิจกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการประกวด โดยขอ้มลูเหลา่นี �อาจจะเปิดเผยแก่บคุคลที�สาม ซึ�งลงนามในสญัญากบัคาโอโดยมี
สว่นเกี�ยวขอ้งกบัการจดัการประกวดครั�งนี �

ภาพผลงานที�ไดรั้บรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดวาดภาพสิ�งแวดล้อมนานาชาต ิระดบัเยาวชน โดยคาโอ ครั�งที� ��
ประเภทรางวัล: “eco together” – Planet Earth Grand Prix

ชื�อผลงาน: Friendship between man and animal and nature
โดย: Selen Arami อายุ � ปี ประเทศอหิร่าน

โครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาต ิระดบัเยาวชน โดยคาโอ ครั�งที� ��

1 3 th

กตกิาการเข้าร่วมโครงการ

หวัข้อ : มาสร้างสิ�งแวดล้อมของเราใหย้ั�งยนืกันเถอะ
“Let’s make our environment sustainable*, together!”

ผู้มสีิทธิส่งภาพเข้าประกวด

กรุณาส่งภาพผลงานมาที� : 

การประกาศรายชื�อผู้ไดรั้บรางวัลและพธีิการมอบรางวัล

ประเภทรางวัล

กาํหนดส่งภาพผลงาน ข้อกาํหนดการส่งภาพวาดเข้าประกวด

วธีิการสมัคร

ฝ่ายสื�อสารองคก์ร
บรษัิท คาโอ อินดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จาํกดั
อาคาร โอเนส ทาวเวอร ์ชั�น ��
เลขที� � ซอยสขุมุวิท � แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. �����
สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิ
E-Mail : pr@kao.th.com    Facebook : Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.
โทร : ��-���-���� ตอ่ ���, ��� (จนัทร ์- ศกุร ์เวลา ��.�� - ��.�� น. ยกเวน้วนัหยดุประจาํสปัดาหแ์ละวนัหยดุประเพณี)

(นบัตราประทบัวนับนไปรษณยีเ์ป็นสาํคญั)

เงื�อนไขการสมัคร

ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการประกวดวาดภาพฯ ตอ้งไดร้บัการอนญุาตจากผูป้กครองแลว้

อนญุาตใหใ้ชส้ื�อทกุชนิดที�ใชว้าดภาพไดโ้ดยตรง การระบายสี

อนุญาตใหส่้งภาพไดค้นละ � ภาพเทา่นั�น

ภาพวาดตอ้งสื�อหรอืแสดงความเขา้ใจในหวัขอ้

ผลงานที�สง่เขา้ประกวดจะตอ้งเป็นภาพที�ไมเ่คยเผยแพร ่หรอืสง่เขา้ประกวดที�ไหนมาก่อน
และเป็นภาพวาดที�วาดขึ �นหลงัเดือนมกราคม ����

ไมอ่นญุาตใหน้าํเสนอผลงานในรูปแบบวลีหรอืสโลแกน เดก็ๆ สามารถสรา้งสรรคผ์ลงาน
อนัเป็นเอกลกัษณข์องตนเองไดอ้ยา่งอิสระ
- ภาพที�สง่เขา้ประกวดตอ้งเป็นผลงานเดี�ยวเทา่นั�น (ไมส่ามารถทาํเป็นกลุม่ได)้
- ภาพที�สง่เขา้ประกวดตอ้งไมเ่ป็นภาพที�ดคูลา้ยกบัผลงานของผูอื้�น หรอืมีแนวโนม้ที�จะละเมิด
  ลขิสทิธิ�ของผูอื้�น
- ภาพที�สง่เขา้ประกวดตอ้งไมมี่ตราสญัลกัษณห์รอืขอ้ความเฉพาะ เชน่ ชื�อบคุคล ชื�อบรษัิท
  ชื�อผลติภณัฑ ์หรอืตราสนิคา้ เป็นตน้ 

“Let’s make our environment sustainable*, together!”
มาสรา้งสิ�งแวดลอ้มของเราใหย้ั�งยืนกนัเถอะ

สแกนที�นี�

วันพุธที� �� สิงหาคม พ.ศ. ����

*ของรางวลัอาจมีการเปลี�ยนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
*สาํหรบัผูที้�ไดร้บัรางวลั “eco together” - Planet Earth Grand Prix และรางวลั “eco together” - Kao Prize จะไดร้บัเชิญเขา้รว่มงานประกาศรางวลัที�จะจดัขึ �นในเดือนธนัวาคม ���� (อาจจดัในรูปแบบออนไลน)์
*รางวลั Group Prize จะมอบใหก้บัโรงเรยีนประถม โรงเรยีนมธัยมและสถาบนัศลิปะที�สง่ภาพวาดเขา้ประกวดมากที�สดุ จาํนวน � สถาบนั
*รางวลัแตล่ะประเภทอาจมีการเพิ�มขึ �นได ้ขึ �นอยูก่บัจาํนวนผูส้มคัรหรอืจาํนวนสถาบนัที�เขา้รว่มโครงการ
*หากไมส่ามารถตดิตอ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการได ้ถือวา่เป็นการสละสทิธิ�ในการเขา้ประกวด
*คาํตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นที�สิ �นสดุ

‒ Planet Earth Grand Prix : � รางวัล

‒ Kao Prize :
Eco Friend Prize :
Group Prize :

� รางวัล
�� รางวัล

� รางวัล

ของรางวลั : โลร่างวลั เครื�องเขียน หรอือปุกรณร์ะบายสีจากประเทศญี�ปุ่ น และผลงานจาํลอง ฯลฯ

ของรางวลั : โลร่างวลั เครื�องเขียน หรอือปุกรณร์ะบายสีจากประเทศญี�ปุ่ น และผลงานจาํลอง ฯลฯ

ของรางวลั : ประกาศนียบตัร เครื�องเขียน หรอือปุกรณร์ะบายสีจากประเทศญี�ปุ่ น และผลงานจาํลอง ฯลฯ

ของรางวลั : ประกาศนียบตัร เครื�องเขียน หรอือปุกรณร์ะบายสีจากประเทศญี�ปุ่ น

Mr. Fumikazu Masuda  Chair of Judges, Design consultant, 　
 President, openhouse Inc.
Ms. Sumiko Okubo Artist
Mr. Kei Matsushita Professor, Tokyo University of the Arts 
Ms. Yoko Oyamada Artist, Illustrator
Mr. Andreas Schneider Designer
Mr. Yasunori Hosokawa Director, Kao Eco-Lab Museum

 Mr. Naoto Katahira

คณะกรรมการ

Vice President, Creative, Kao Corporation

ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูส้รา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง ผลงานที�สง่จะตอ้งเป็นผลงานตน้ฉบบัเทา่นั�น
ไมไ่ดท้าํซ ํ�า ดดัแปลง ลอกเลยีน หรอืละเมิดลขิสทิธิ�ใดๆ ในงานของผูอื้�น โดยผูส้มคัรอาจถกูตดัสทิธิ�
จากการแขง่ขนัและถกูรบิรางวลัใด ๆ หากคณะกรรมการตรวจพบวา่การกระทาํผิดเงื�อนไขดงักลา่ว
ไมว่า่ก่อนการประกวดหรอืหลงัจากการประกวดเสรจ็สิ �นแลว้ก็ตาม

แนวความคดิของผลงาน

ป่าไมคื้อบา้นของสตัวน์านาชนิด เพราะฉะนั�นเราจงึไมค่วรที�จะไปรบกวนหรอืระรานสตัวเ์หลา่นั�น
แตเ่ราควรที�จะเป็นเพื�อน และคอยชว่ยเหลือสตัวต์า่งๆ  ฉนัเป็นคนที�รกัและชื�นชอบสตัวท์กุชนิด
และยีราฟคือสตัวที์�ฉนัชื�นชอบมากที�สดุ ฉนัวาดภาพนี�ขึ �นมาเพื�อตอ้งการแสดงใหเ้หน็วา่เดก็ๆ ควรที�จะชว่ยเหลือสตัว์
ในภาพนี�ฉนัเขา้ไปในป่ากบัคณุแม ่และไดเ้หน็ยีราฟตวัหนึ�งไดร้บับาดเจ็บที�ขา ยีราฟตวัอื�นๆ รูส้กึโกรธที�เพื�อนบาดเจ็บ
ฉนัจงึชว่ยทาํแผลใหยี้ราฟตวันั�น และไดก้ลายมาเป็นเพื�อนกนั

Sponsored by 
Kao Corporation



6・ 7・ 8・ 9・ 10・ 11・ 12・ 13・ 14・ 15
　（※นบัถงึเดือนสงิหาคม พ.ศ. ����)

https://www.kao.com/global/en/sustainability/society/painting-contest/contest-2021.html
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โครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาต ิระดบัเยาวชน โดยคาโอ ครั�งที� ��

ขอเชญิสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดล้อมนานาชาต ิระดบัเยาวชน โดยคาโอ ครั�งที� ��

*ภาพผลงานที�ชนะรางวลัจากโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดลอ้มนานาชาต ิโดยคาโอ ครั�งที� ��

คาโอสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑเ์พื�อคณุภาพชีวิต และเป็นสว่นหนึ�งในชีวิตประจาํวนัของผูบ้รโิภคทั�วโลกผา่นผลติภณัฑก์วา่ �� แบรนดส์นิคา้ชั�นนาํ อาทิ Attack Biore Goldwell
Jergens John Frieda Kanebo Laurier Merries และ Molton Brown เราเป็นสว่นหนึ�งในชีวิตประจาํวนัของผูค้นในหลากหลายภมิูภาค ทั�ง Asia Oceania North America
และ Europe 

ขอแสดงความนบัถือ
Kao Corporation

เกี�ยวกับคาโอ

เปิดรับสมัครแล้ว

เรียน คุณครูและผู้ปกครอง ＊
＊

＊

กรุณาปริ �นทเ์อกสารใบสมคัรที�กรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้สง่แนบพรอ้มผลงานภาพวาด
กรุณากรอกขอ้มลูในชอ่งที�มีเครื�องหมาย * ใหค้รบถว้น เป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษก็ได้

หากไมส่ามารถตดิตอ่ผูส้มคัรได ้ถือวา่เป็นการสละสทิธิ�ในการเขา้ประกวด

ชื�อผลงาน

ชื�อ

ประเทศ อายุ

ตดิตอ่
*กรุณาระบุ

ชื�อโรงเรียน
หรือ

สถาบนัสอนศลิปะ

ที�อยู่โรงเรียน
หรือ

สถาบนัสอนศลิปะ

กรุณาระบุเครื�องหมาย ผลงานเดี�ยว

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพฯ ไดรั้บการอนุญาตจากผู้ปกครองแล้ว

(ชื�อจรงิ)

ที�อยู ่:

ที�อยู ่:

อีเมล ์:

อีเมล ์: @

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น :

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น :

จดหมายประชาสมัพนัธโ์ครงการฯเว็บไซต์คาโอ

Facebook Kao Industrial (Thailand) Facebook อื�นๆ (โปรดระบ)ุ .................................

เวบ็ไซตก์ารประกวดศลิปะอื�นๆ  (โปรดระบ)ุ .................................

ผูส้มคัรที�ไดร้บัรางวลั จะไดร้บัการตดิตอ่กลบัโดยอา้งอิงขอ้มลูตามที�ระบไุวใ้นใบสมคัรเขา้รว่มโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดลอ้มนานาชาต ิระดบัเยาวชน โดยคาโอ ครั�งที� �� 
ขอ้มลูและภาพผลงานของผูไ้ดร้บัรางวลัจะนาํไปใชป้ระกอบการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธส์ูส่าธารณะ

คอลเลคชั�นงานพิมพต์า่งๆ เวบ็ไซต ์นิทรรศการ และสื�อเพื�อการเผยแพรช่นิดอื�นๆ

กรุณาอธิบายแนวคดิและความหมายของภาพวาด (เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษกไ็ด ้ไม่เกนิ ��� คาํ )

เบอรแ์ฟกซ ์:

ชั�น : หอ้ง : ชื�อครูศลิปะ นางสาว/ นาง/ นาย :

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ :

@

(ชื�อกลาง)

กรุณาทาํเครื�องหมายวงกลม

(นามสกลุ)

ผลงานกลุ่ม　

กรุณาระบุเครื�องหมาย

ทา่นทราบข่าวสารการสมัครประกวดจากที�ใด กรุณาระบุเครื�องหมาย

นอกจากนี� ยงัมีธุรกิจเคมีภณัฑที์�มีความเชื�อมโยงกบัหลายกลุ่มอตุสาหกรรม เราดาํเนินธุรกิจโดยการนาํเสนอผลิตภณัฑที์�มีนวตักรรมใหม่ๆ มายาวต่อเนื�องกว่า ��� ปี 
ยอดขายโดยรวมกวา่ �,���,��� ลา้นเยนตอ่ปี และพนกังานกวา่ ��,��� คน ทั�วโลก

เครอืคาโอมุง่มั�นที�จะสรา้งชีวิตที�สะอาดมากขึ �น สวยงามมากขึ �น และสขุภาพดีที�ดีขึ �นสาํหรบัผูค้นและโลกใบนี� รวมถงึจะทาํใหโ้ลกใบนี�

มีความปลอดภยัและเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั คาโอไดป้ระกาศพนัธสญัญาดา้นสิ�งแวดลอ้มในปี พ.ศ. ���� ดว้ยการสง่เสรมิ "eco together"

ร่วมกับผูบ้ริโภค กลุ่มบริษัทพันธมิตรและชุมชน และในปีพ พ.ศ. ���� คาโอไดป้ระกาศนโยบายองคก์รดา้นความยั�งยืน ESG

(Environmental, Social, and Governance) - "Kirei Lifestyle Plan" เรามุง่มั�นที�จะสรา้งสรรคอ์นาคตที�ดีรว่มกบัชมุชนโดยการดาํเนินงาน

ผา่นโครงการตา่งๆ

*Kirei - ในภาษาญี�ปุ่ นอธิบายถงึความสวยงามและความสะอาด แตส่าํหรบัคาโอคาํวา่ Kirei ไมไ่ดห้มายถงึแคถ่งึรูปลกัษณภ์ายนอก
ที�ปรากฎแตย่งัรวมถงึทศันคต ิที�จะสรา้งความสวยงามใหแ้ก่ตนเอง แก่ผูค้นรอบขา้ง รวมถงึธรรมชาตริอบๆ ตวัเรา

โดยโครงการประกวดภาพวาดสิ�งแวดลอ้มนานาชาติ ระดบัเยาวชน โดยคาโอ ไดจ้ดัการประกวดขึ �นเป็นประจาํทกุปีตั�งแตปี่ พ.ศ. ����

เพื�อเป็นการถ่ายทอดความหวงั ความคิดของเหลา่เยาวชน และการตระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มของโลกใบนี�และอนาคต ผ่านภาพวาด

ภายใตแ้นวคดิการอนรุกัษส์ิ�งแวดลอ้มของเยาวชนทั�วโลก เพื�อสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ค้น จนนาํไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมในการรกัษา

สิ�งแวดลอ้มในชีวิตประจาํวนั จากการประกวดในปีที� �� เมื�อปี พ.ศ. ���� ที�ผา่นมา มีจาํนวนผลงานจากเยาวชนทั�วโลกเขา้รว่ม �,��� ผลงาน

ที�ไดพ้รรณาถงึความคดิที�ล ํ�าคา่ของพวกเขาที�มีตอ่การดาํรงชีวิตที�หลากหลายของสิ�งแวดลอ้ม และแสดงใหเ้หน็วา่พวกเขาเหน็ถงึคณุคา่ของ

สิ�งแวดลอ้มอยา่งไรดว้ยพลงังานที�เตม็เปี�ยมจากอนาคต การประกวดครั�งที� �� ในปีนี � เปิดรบัสมคัรแลว้ตั�งแตว่นันี �จนถงึวนัที� �� สงิหาคม

พ.ศ. ���� และพิธีมอบรางวลั* จะถกูจดัขึ �นในเดือนธนัวาคม ����  (*อาจจะจดัในรูปแบบออนไลน ์ขึ �นอยูก่บัสถานการณ ์ณ ขณะนั�น)

เราหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่บตุรหลานของทา่น จะเขา้รว่มเป็นสว่นหนึ�งของโครงการประกวดวาดภาพระดบันานาชาตฯิ ในครั�งนี �

ขอ้มูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัคาโอ สามารถเยี�ยมชมไดท้ี�เวบ็ไซต ์https://www.kao.com/global/en/worldwide/ 

“Let’s make our environment sustainable*, together!”  มาสร้างสิ�งแวดล้อมของเราใหย้ั�งยนืกันเถอะ

อื�นๆ (โปรดระบ)ุ .................................


