ใบสมัครการประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจาปี 2562
วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................................ ..................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................................................
สัญชาติ .................... เพศ ................. อายุ .............. ปี วัน/เดือน/ปีเกิด .........................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ............................. ออก ณ เขต/อาเภอ .................. บัตรหมดอายุวันที่...................
ที่อยู่ปัจจุบันและสามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ ...................... หมูท่ ี่ ............ ตรอก/ซอย .................................... ถนน ...............................................
ตาบล/แขวง ............................ อาเภอ/เขต ......................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์ .................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..............................................................................
( ) E-mail ............................................................. ( ) Facebook ..................................................................
( ) Line ID ............................................................ ( ) อืน่ ๆ ............................................................................
ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล ................................................. มีความสัมพันธ์เป็น ................................. โทรศัพท์ ............................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ................................................
อาชีพและหน่วยงานต้นสังกัด
อาชีพ ........................................ ตาแหน่ง ............................................ สังกัด...................................................
กรม / กอง / สำนักงำน
หน่วยงาน ....................................................................
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ......................... โทรศัพท์ ............................ เว็บไซต์หน่วยงาน .......................................
ภาษาต่างประเทศที่พูดได้ (
(
(
(

) อังกฤษ
( ) ดีมาก
) จีน
( ) ดีมาก
) ญี่ปุ่น
( ) ดีมาก
) อื่น ๆ โปรดระบุ............... (

( ) ปานกลาง ( ) ขั้นพื้นฐาน
( ) ปานกลาง ( ) ขั้นพื้นฐาน
( ) ปานกลาง ( ) ขั้นพื้นฐาน
) ดีมาก ( ) ปานกลาง ( ) ขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ข้าพเจ้า นาง/นางสาว .............................................................. ผู้สมัครเข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด
ประจาปี 2562 ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับ
ใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจาปี
2562 โดยตลอดแล้ว และยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดขวัญใจงานกาชาดดังกล่าว
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

ลงชื่อ .................................................... ผู้เข้าประกวด
(............................................................)
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.............
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน
3. ภาพถ่ายสีเต็มตัวสวมเครื่องแบบของหน่วยงานและชุดสวยงาม ขนาด 5x7 นิ้ว อย่างละ 2 ใบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับรองผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจาปี 2562
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................................
หน่วยงาน ........................................................... ตาแหน่ง ............................โทรศัพท์ ......................................
ในนามของ(องค์กร) ..............................................................................................................................................
ได้ทราบวัตถุประสงค์ ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจาปี 2562 แล้วทุกประการ
และมีความยินดีส่ง นาง/นางสาว .....................................................................................................................
เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจาปี 2562

ลงชื่อ ................................................ ผู้ส่งเข้าประกวด
(................................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ....................
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ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจาปี 2562
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดขึ้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาด ประจาปี 2562 และเผยแพร่กิจกรรมของ
สภากาชาดไทยในฐานะองค์กรสาธารณกุศลให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้น
1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา มูลนิธิ
สมาคม สโมสร ผู้มีอุปการคุณและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและหา
รายได้สนับสนุนสภากาชาดไทย รวมไปถึงแสดงผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
กิจกรรมต่างๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่ร่วมออกร้านในงานกาชาดของ
สภากาชาดไทย
2. ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการสมัคร
2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
2.1.1 เป็นบุคลากร ของหน่วยงานที่ร่วมออกร้านและได้รับการรับรองจากต้นสังกัด
2.1.2 มีสัญชาติไทย
2.1.3 เพศหญิง โดยกาเนิด
2.1.4 มีอายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2.1.5 มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรอบรู้ และปฏิภาณไหวพริบดี
2.1.6 ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความ
ประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันจะนาความ
เสื่อมเสียมาสู่ตาแหน่งใด ๆ ในการประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจาปี 2562
2.1.7 มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงาน หรือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ
2.2 วิธีการสมัครเข้าประกวด
2.2.1 หน่ว ยงานที่ร่ว มออกร้า นสามารถพิจ ารณาส่ง ผู้เข้า ร่วมประกวดขวัญ ใจงาน
กาชาด ประจาปี 2562 ได้ตามความเหมาะสม
2.2.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 และต้องกรอกใบสมัครตาม
แบบที่คณะกรรมการกาหนดให้ค รบถ้ วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการ
สมัครตามที่ระบุ
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2.2.3 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าประกวดผ่านหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องจัดส่งใบ
สมัครต้นฉบับ โดยมีผู้รับรองเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า พร้อมหลักฐานการสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ใน
เวลาราชการ มาที่
กองอานวยการจัดงานกาชาดประจาปี 2562
สานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอานวยนรธรรม ชั้น 1
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทั้งนี้การสมัครเข้าประกวดผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 256 4623, 02 250 0311, 081 555 1354
3. รูปแบบการประกวด
3.1 รอบแรก วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 – 21.30 น.
- การแสดงเปิดตัวของกลุ่มผู้เข้าประกวดชุด“ขาวแดงแห่งศรัทธา”
- ผู้ เข้ าประกวดแนะน าตั ว และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด บนเวที เ พื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
พิจารณา
- การนาเสนอผลงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (คนละประมาณ 2 นาที)
- รับ “กล่องภารกิจ” เพื่อเป็นกิจกรรมเก็บคะแนน
เครื่องแต่งกาย - แต่งเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
เห็นสมควร
- การแต่งกายสาหรับการแสดงชุด “ขาวแดงแห่งศรัทธา” ใส่เสื้อที่
ระลึกงานกาชาดที่ทางกองประกวดฯ จัดให้ และกางเกงสแล็คสีดา
3.2 รอบตัดสิน วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 – 21.30 น. จะทาการตัดสิน
ผู้ชนะเลิศ จานวน 1 ตาแหน่ง รองชนะเลิศ จานวน 2 ตาแหน่ง และขวัญใจประชาชน
1 ตาแหน่ง
เครื่องแต่งกาย ชุดวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น เรียบง่าย
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4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1 รางวัลขวัญใจงานกาชาดพิจารณาจาก
4.1.1 บุคลิกภาพ
4.1.2 การแนะนาตัว
4.1.3 ความสวยงาม
4.1.4 กิจกรรมสาธารณประโยชน์
4.2 รางวัลขวัญใจประชาชน (Popular vote) พิจารณาจาก
4.2.1 รายได้รวมจากการรับบริจาคกล่องภารกิจ
4.2.2 คะแนนโหวตจาก application ของงานกาชาด ประจาปี 2562
4.3 รางวัลชุดวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น พิจารณาจากความสวยงาม และความเรียบง่าย
4.4 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพตามที่
คณะกรรมการแผนกประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจาปี 2562 กาหนดไว้ การตัดสิน
ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ประเภทรางวัล
5.1 รางวัล
- ขวัญใจงานกาชาด จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย และของรางวัล
จากผู้สนับสนุนการประกวด
- รองอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ถ้วยรางวัล และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
การประกวด
- รองอันดับสอง จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ถ้วยรางวัล และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
การประกวด
- รางวัลขวัญใจประชาชน (Popular Vote) จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยรางวัล
สายสะพาย และของรางวัลจากผู้สนับสนุนการประกวด
- รางวัลแต่งกายชุดวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยรางวัล
และของรางวัลจากผู้สนับสนุนการประกวด
5.2 โล่รางวัลสาหรับหน่วยงานที่ชนะการประกวดทั้ง 5 ตาแหน่ง
5.3 ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้รับสายสะพายผู้เข้าประกวด ใบเกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก
ผู้สนับสนุนการประกวด
หมายเหตุ
ผู้ได้รับตาแหน่งหรือได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด
(ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจาปี 2562
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