การประกวด ASNI MAN & WOMAN 2018
ชิงรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท
วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2018 เวลา 17.00-20.00 น.

รอบตัดสิ นการประกวด ณ Eden Zone, ศู นย์ การค้ า Centralworld
วัตถุประสงค์
บริ ษทั เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด ได้จดั การประกวด ASNI MAN & WOMAN เป็ นประจําทุกปี มาอย่างต่อเนื่อง จวบจน
ปั จจุบนั นับเป็ นการประกวดปี ที่ 13 ทั้งนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้หนุ่มสาวทุกคนที่มีความใฝ่ ฝัน ต้องการแสดงออกซึ่งความ
มัน่ ใจ ความสามารถ และพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสําเร็ จ สร้างชื่อเสี ยงให้กบั ตนเอง ครอบครัว และ
ประเทศชาติต่อไป ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดจะได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ถ่ายทอดทักษะในการเดิน การแต่งหน้าการดูแล
ตนเอง ตามแบบอย่างสากล ได้รับประสบการณ์ในการทํางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่น และได้สร้างเสริ มมิตรภาพสายสัมพันธ์
อันงดงามระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประกวดด้วยกัน
รางวัลชนะเลิศASNI MAN 2018
• ถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมสายสะพาย
• เงินรางวัล50,000บาท
• ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASNI MAN 2018
• ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมสายสะพาย
• เงินรางวัล30,000บาท
• ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 35,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASNI MAN 2018
• ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมสายสะพาย
• เงินรางวัล20,000บาท
• ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 25,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ ASNI WOMAN 2018
• ถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมสายสะพาย
• เงินรางวัล50,000บาท
• ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASNI WOMAN 2018
• ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมสายสะพาย
• เงินรางวัล30,000บาท
• ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 35,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASNI WOMAN 2018
• ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมสายสะพาย
• เงินรางวัล20,000บาท
• ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 25,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วนั ที1่ 4 ม.ค. – 5 พ.ค. 2018
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าประกวด
• เป็ นนักธุรกิจเอมสตาร์ หรื อ ลูกค้าวีไอพี ทุกสัญชาติ
• อายุ 15-27ปี
• เป็ นเพศชาย หรื อ เพศหญิง โดยกําเนิด
• สถานภาพโสด
• เพศชายส่วนสูงตั้งแต่ 170 เซนติเมตรขึ้นไป
• เพศหญิงส่วนสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไป
• ไม่มีพนั ธะหรื อสัญญากับต้นสังกัดใดๆ อันจะทําให้เกิดปั ญหาในการทํางานร่ วมกับทางบริ ษทั ฯ
เอกสารประกอบการสมัคร
• ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน
• ภาพถ่ายสี รูปหน้าตรงครึ่ งตัว และเต็มตัวขนาด 4x6 นิ้ว อย่างละ 1 ภาพ (เป็ นภาพถ่ายใหม่ไม่เกิน 3 เดือน)
• สําเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง1 ใบ
• กรณี ผสู ้ มัครมีอายุไม่ครบ 20 ปี บริ บูรณ์ ต้องมีลายเซ็นผูป้ กครองอนุญาตในใบสมัครและแนบสําเนาบัตร
ประชาชนของผูป้ กครองพร้อมลายเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
การสมัครเข้ าประกวด
สมัครผ่านทางออนไลน์ ไกด้ ที่ www.aimstarnetwork.com
• ยืน่ ใบสมัครได้ที่สาํ นักงานใหญ่ บริ ษทั เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด
• ส่งใบสมัครทางไปรษณี ยม์ าที่ บริ ษทั เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด
1191 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพ 10110
กําหนดการ
วันอังคารที่ 8 พ.ค. 2018 ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นเข้าสู่รอบคัดเลือก
ทางเว็บไซต์http://www.aimstarnetwork.comและ Facebook :aimstarnetwork.official
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 2018
เวลา 13.00-15.00 น.
รอบคัดเลือก 40 คน (ผูช้ าย 20และ ผูห้ ญิง 20คน)
วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2018
เวลา 10.00-16.00 น.
การฝึ กการเดินแบบ และ การโพสต์ท่า
วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2018 เวลา 10.00-16.00 น.
การฝึ กอบรมการดูแลผิว และการแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์แอสนี่

วันเสาร์ ที่ 9 มิ.ย. 2018 เวลา 17.00-20.00 น.

รอบตัดสิ นการประกวด ณ Eden Zone, ศูนย์ การค้ า Centralworld

