กองประกวด THE BEST THAI LAND 2017
โดย สมาคมศิลปิ นสร้ างสรรค์ สังคม สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
และ สถาบันส่ งเสริมภูมปิ ัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ )
109/217 ซ.บางขุนเทียน 14 ถ.บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
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ใบสมัคร THE BEST THAILAND 2017
 อายุ 3-5 ปี

 อายุ 6-12 ปี

 อายุ 13-17 ปี

 อายุ 18-25 ปี

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ-สกุล ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..................................................................................... ชื่อเล่น......................
วันเดือนปีเกิด........................................ อายุ............ปี เลขประชาชน................................................................
สัญชาติ........................... ส่วนสูง................ซม. นา้ หนัก................. กก. สัดส่วน.................................................
ชื่อบิดา.................................................................... อายุ..............ปี อาชีพ...........................................................
ชื่อมารดา................................................................. อายุ..............ปี อาชีพ...........................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้.................................................................... เลขที.่ ............................... หมู่....................
ตรอก/ซอย................................... ถนน........................................... ต้าบล/แขวง.................................................
อ้าเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์..................................... มือถือ..................................... อีเมล์..................................................................

ข้อมูลการประกวด
 กาลังศึกษา ระดับชัน............................................. สาขา/คณะ..........................................................................
โรงเรียน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย.............................................................................................................................
 การแสดงความสามารถที่จะโชว์.........................................................................................................................

ประวัติการประกวด (เขียนเรียงลำดับจำกตำแหน่งสุดท้ำยที่ได้รับ)
 ชื่องานที่เข้าประกวด......................... .............................. ต้าแหน่ง................................. พ.ศ............................
 ชื่องานที่เข้าประกวด....................................................... ต้าแหน่ง................................. พ.ศ............................
 ชื่องานที่เข้าประกวด....................................................... ต้าแหน่ง................................. พ.ศ............................
 ชื่องานที่เข้าประกวด....................................................... ต้าแหน่ง................................. พ.ศ............................
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ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมการประกวด ดังนี้
1) ผู้เข้าร่วมประกวดยอมรับกฎ กติกา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประกวดทุกประการ
2) กองประกวดขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะพิจารณาไม่รั บสมัครผู้ใด โดยไม่จ้าเป็นต้ องชีแจ้ง เหตุผ ลให้ทราบและ
ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์คัดผู้สมัครผู้ใดผู้หนึ่งออกในระหว่างการประกวดได้
3) กองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4) ผู้เข้าร่วมประกวดไม่สงวนสิทธิ์ต่อผู้จัดการประกวดและอนุญาตให้ผู้จัดการประกวดสามารถใช้เรื่องราว
ภาพนิ่งและวิดีโอที่ใช้ประกอบในการประกวดนี ในการเผยแผ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่
ก้าหนดระยะเวลา โดยกองประกวดถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของการจัดการประกวด
5) ผู้เข้าประกวดรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของรูปภาพหรือข้อความใดๆ ที่ส่งเข้ามาร่วมการประกวด และหาก
มีข้อร้องเรียนการละเมิด ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
6) กองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจ ารณายกเลิก สิทธิ์ของผู้เข้า ประกวดหากพบการทุ จริต และหาก
ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
7) ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา เกณฑ์การตัดสินหรือของรางวัล โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8) ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด ในกรณีที่ พบว่าผู้เข้าประกวดผู้นันมี
ความประพฤติไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนกฎกติกา ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการประกวด
9) ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
10) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าสมัครเข้าประกวด
THE BEST THAILAND 2017 ด้วยความสมัครใจ รับทราบและยินดีปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา
หลั ก เกณฑ์ ข้ อก าหนดและเงื่ อนไขของการประกวดทุ ก ประการ พร้ อมกั น นี้ ได้ แนบหลั ก ฐาน
ประกอบการสมัครประกวด เงินค่าสมัคร และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายใบสมัครนี้แล้ว
 ข้าพเจ้ายอมรับในคาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่เรียกร้องแต่ประการใด
ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร
(.........................................................................)
ว/ด/ป ที่สมัคร..........................................................
โทรศัพท์....................................................................
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เอกสารประกอบการสมัคร
- ส้าเนาบัตรประชาชนหรือส้าเนาใบสูติบัตรของผู้สมัครเข้าประกวด
- ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเข้าประกวด
- หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
- ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่ลงนามหนังสือยินยอม
- รูปถ่าย ขนาด Postcard (4 x 6 นิว) จ้านวน 2 รูป
- ช้าระค่าสมัคร จ้านวน 900 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม” ธนาคารกรุงไทย
สาขาเซ็นทรัลพระราม พระราม 9 เลขบัญชี “985-6-99682-1” และส่งหลักฐานมาที่ โทรสาร. 02-408-4856
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.
2.
3.
4.
5.

เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 3 – 25 ปีบริบูรณ์
ไม่จ้ากัดเพศ ไม่จ้ากัดน้าหนักและส่วนสูง
เป็นคนดี ไม่เคยต้องโทษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ผู้เข้าประกวดที่อายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้ปกครองอนุญาตให้เข้ารวมการประกวด

กาหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครทั่วไป ตังแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เพจ The Best Thailand หรือเวปไซด์ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
- ส่งเอกสารและสมัครด้วยตนเองที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล เชียงใหม่
- ส่งเอกสารและสมัครทางไปรษณีย์มาที่ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์)
บ้านเลขที่ 109/217 หมู่บ้านพิศาล โครงการ 16 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมด้า
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 02-408-4855 โทรสาร. 02-408-4856
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หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
การประกวด THE BEST THAILAND 2017
*************
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกุล......................................................................
เลขประจ้าตัวประชาชน........................................................ อยู่บ้านเลขที่..............................................
หมู่........... ตรอก/ซอย................................. ถนน........................................ ต้าบล/แขวง............................................
อ้าเภอ/เขต.................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์..................................... มือถือ............................................. อีเมล์..................................................................
เป็นผู้ปกครองของ................................................................................... ในฐานะ........................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..............................................................................................................
ซึ่งอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้า เป็นผู้สมัครเข้าประกวด THE BEST THAILAND 2017 โดยข้าพเจ้าขอ
รับรองว่าผู้สมัครเข้าประกวดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและยินดีปฏิบัติตามกฎ กติกา หลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขการเข้าประกวดทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส้าคัญ

ลงชื่อ........................................................................ผู้ให้ความยินยอม
(.........................................................................)
ว/ด/ป ที่ยินยอม.......................................................

หมำยเหตุ

- กองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของกำรประกวด
โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
- กรุณำส่งหนังสือยินยอมนี้ไปพร้อมกับใบสมัคร
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