
Application Form

ใบแสดงความจ�านงเขาประกวด

True Innovation Awards 2011

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม นี้ที่

INNOVATION CENTER

ORGANIZATION DEVELOPMENT 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

18 ชั้น 16 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

E-Mail : innovation_team@truecorp.co.th

ดาวน์โหลดใบสมัครไดที่

www.trueinnovationawards.com

Innovation Center :  02-699-6368

รวมสนับสนุนโดย

รวมจัดโดย

รวมสนับสนุนโดยรวมจัดโดย

รวมสนับสนุนโดยรวมจัดโดย

รวมสนับสนุนโดย

รวมจัดโดย

รวมสนับสนุนโดยรวมจัดโดย

รวมสนับสนุนโดยรวมจัดโดย



ประเภทผลงานที่สงเขาประกวด (Type of Awards Submission)  

   IDEA SEED (รางวัลนวัตกรรมทางด้านความคิด)  

  (ผลงานเปนไอเดียนวัตกรรม ที่มีความเปนไปได้ ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 ยังไม่ต้องท�าผลงานจริง)  

   INNO TREE (รางวัลนวัตกรรมทางด้านผลงาน) 

 (ผลงานเปนนวัตกรรมที่พร้อมเข้าสู่การท�าการตลาดเชิงพาณิชย์ มีผลงานจริงแล้ว) 

1.ขอมูลพื้นฐาน

ชื่อโครงการ : ………………………………………………………………………………………………………..

ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 1 (หัวหนาโครงการ)

ชื่อ-สกุล : …………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก : …………………………..................………  อายุ : …....................…. ปี

หมายเลขโทรศัพท์ : …………………………………… หมายเลขโทรสาร : ………………………………………… 

มือถือ : ………………………………………………  อีเมล : …………………………………………………… 

ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 2 

ชื่อ-สกุล : …………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก : …………………………..................………  อายุ : …....................…. ปี

หมายเลขโทรศัพท์ : …………………………………… หมายเลขโทรสาร : ………………………………………… 

มือถือ : ………………………………………………  อีเมล : ……………………………………………………

ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการคนที่ 3 

ชื่อ-สกุล : …………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก : …………………………..................………  อายุ : …....................…. ปี

หมายเลขโทรศัพท์ : …………………………………… หมายเลขโทรสาร : ………………………………………… 

มือถือ : ………………………………………………  อีเมล : ……………………………………………………

หมายเหตุ ถ้าผู้ร่วมทีมมีมากกว่า 3 ท่าน ให้ส่งรายชื่อแนบเพิ่มเติมกับใบสมัครให้เรียบร้อย

2.ขอมูลผลงาน

2.1 ที่มาแนวคิด : บอกเล่าแนวคิดของผลงาน ตั้งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุ - ปัจจัยที่ท�าให้เกิดปัญหา สถานการณ์

ในปัจจุบัน และเหตุผลที่เกิดผลงานนี้

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………….……… 



2.2 ค�าอธิบายนวัตกรรม : อธิบายลักษณะ และรายละเอียดนวัตกรรมอย่างละเอียด

………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… ………………………………

……………………………………………………………… ………………………………………………

รูปประกอบ (ถ้ามี)

2.3 ความเป็นไปไดทางเทคนิค

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2.4 ความเป็นไปไดทางการตลาด

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........... 

2.5 ความเป็นไปไดทางการเงิน

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………



2.6 ประโยชน์ที่ไดรับจากผลงาน

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.ขอมูลเพิ่มเติมส�าหรับประกวดประเภทโครงการ (INNO TREE)

3.1.ระยะเวลาที่ท่านได้้ผลิตผลงานขึ้น……..........…ปี…………......เดือน

3.2.ความเป็นเจาของผลงานนวัตกรรม    ผู้ร่วมด�าเนินการ   

(หากท่านมิได้เปนจะของผลงาน 100% กรุณาท�าเอกสารยืนยันการส่งผลงาน โดยผู้มีอ�านาจลงนาม) 

3.3.การน�าผลงานมาน�าเสนอ    สามารถน�าเสนอ   ไม่สามารถน�าเสนอ 

เพราะ…………………………………………………………………………………………………......................

3.4.ความสมบูรณ์ของผลงานของท่าน คิดเปนร้อยละ............................ โดยสิ่งที่ต้องการด�าเนินการเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3.5.ขอมูลเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ทานไดทราบขาวการจัดประกวด True Innovation Awards จากแหลงใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 โปสเตอร์      หนังสือพิมพ์    นิตยสาร 

 รายการวิทยุ     facebook / Twitter   เพื่อน / ญาติ

 รายการโทรทัศน์     Forwarded E-mail   Website

 รู้จากช่องทางอื่นๆ......................................................................................................................................

ผู้ที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน  ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันครั้งนี้ และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑด์ังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะ

กรรมการถือเปนเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น *กรุณากรอกใบสมัครใหครบถวน คณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัครที่สมบูรณ์เทานั้น  

ลงชื่อ...............................................................

(                                                )

ผู้สมัคร / หัวหน้าโครงการ

วันที่............เดือน...............................พ.ศ. 2554

 100%


