โครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในหัวข้อ “ทาอย่างไร...ประเทศไทยจะไร้โกง?”
๑. หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาของสังคมไทยมาช้านาน เป็นการบ่อนทาลายล้างคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม ทั้งนี้นอกเหนือจากการให้ความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โปร่งใสแล้ว ควรมีการรณรงค์และสนับสนุนให้มีการต่อต้านคอร์รัปชั่น ควบคู่กันไปด้วย เพื่อป้องกันและลดโอกาส
ที่จะเกิดการคอร์รัปชั่น
ด้วยเหตุนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันที่สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
และเป็นแหล่งสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (WISDOM for Change) จึงได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์
ต่อต้านคอร์รัปชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น จุดประกาย
ความคิดในการป้องกันและปราบปราม ปลูกฝังสร้างค่านิยมต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้
มีเวทีในการนาเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดงทัศนะ มุมมอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมเสนอแนะแนวทางวิธีแก้ปัญหา ในหัวข้อ “ทาอย่างไร...ประเทศไทยจะไร้โกง?”
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับสาร ได้ตระหนักรู้ถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างจิตสานึกต่อ
การต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดงความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ และการ
พูดในที่สาธารณะ
๔. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาท
และจุดยืนในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ม. ๑ – ๖ หรือ ปวช.)
๒. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า (ระดับอนุปริญญา/ปวส. และ ปริญญาตรี – ปริญญาเอก)
๓. บุคคลทั่วไป
๔. ลักษณะกิจกรรมและวันดาเนินการ
๑. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งผลงานคลิปวิดีโอ ความยาว ๓-๕ นาที เพื่อเข้าร่วมประกวด
๒. กาหนดการรับผลงาน คัดเลือกผลงาน และประกาศผล ดังนี้
- เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- คณะกรรมการชุดคัดกรองตัดสินผลงาน ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ประกาศผลรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์
www.nida.ac.th และ Facebook “NIDA Thailand”
- จัดประกวดสุนทรพจน์ พร้อมประกาศผล และมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕. คณะกรรมการการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดสุนทรพจน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย
คณะกรรมการ จานวน ๒ ชุด ดังนี้
คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก
๑. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ
๒. ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม
๓. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๔. ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕. อ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
๖. ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะภาษาและการสื่อสาร
๗. อ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ
อาจารย์คณะภาษาและการสื่อสาร
ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอานาจในการแต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติมเพื่อคัดกรองผู้ผ่านเข้ารอบชิง
ชนะเลิศได้
คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
๑. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
๒. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
๓. รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต
๔. อ.ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
๕. ดร.อภิชาติ ดาดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้อานวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้อานวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๖. รางวัลการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เงินรางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด
รวมเป็นเงิน
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทนักเรียน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทนักศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทบุคคลทั่วไป
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทนักเรียน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทนักศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบุคคลทั่วไป
- รางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน (๒ คน)
- รางวัลชมเชย ประเภท นักศึกษา (๒ คน)
- รางวัลชมเชย ประเภท บุคคลทั่วไป (๒ คน)

๕๒,๕๐๐ บาท
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

๗. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
๒. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
๓. นางสาวประภัตรา ปักกัดตัง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. นางสาวญาดา จิตรมาตร
๒. นางสาวพัชรินทร์ แก้วใจใหญ่
๓. นางสาวณัฏฐนันทน์ สิทธิพงษ์
๔. นายพรพรหม ทองเกลี้ยง
๕. นายภูมิ สุขจิตต์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีพื้นที่ในแสดงออก และการมีส่วนร่วมในการสื่อสารต่อสาธารณะในประเด็นการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ทักษะทางด้านการสื่อสาร หรือทักษะเชิงวาทศิลป์ในการกล่าวสุนทรพจน์
๓. เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทาให้เกิดความรู้สานึกในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
๔. ชื่อเสียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่รู้จักในฐานะ สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในหัวข้อ “ทาอย่างไร...ประเทศไทยจะไร้โกง?”
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์
๑.๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ม. ๑ – ๖ หรือ ปวช.)
๑.๒ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า (ระดับอนุปริญญา/ปวส. และ ปริญญาตรี – ปริญญาเอก)
๑.๓ บุคคลทั่วไป
๒. รายละเอียดการรับสมัครและการประกวด
๒.๑ หัวข้อสุนทรพจน์ “ทาอย่างไร...ประเทศไทยจะไร้โกง?”
๒.๒ วิธีการรับสมัคร
๒.๒.๑ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ (ตามเอกสารแนบท้าย)
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th
๒.๒.๒ ผู้เข้าประกวดส่งผลงานคลิปวิดีโอ โดยอัพโหลดไฟล์วิดีโอไปยัง Youtube.com ความ
ละเอียดไม่ต่ากว่า 360p (640x360 Pixel) และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy Settings)
สาหรับคลิปวิดีโอที่อัพโหลดเป็น "ส่วนตัว" หรือ "ไม่อยู่ในรายการ" (unlisted) เพื่อให้คลิป
วิดีโอสามารถรับชมได้เฉพาะผู้ที่ได้รับลิงค์เชื่อมตรงถึงวิดีโอ (Video URL) เท่านั้น เมื่ออัพ
โหลดวิดีโอเสร็จแล้วจะได้รับข้อมูลที่ระบุ Video URL ให้ส่ง Video URL มาทางอีเมล
พร้อมหลักฐานในการสมัคร
๒.๒.๓ ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารใบสมัคร สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (สาหรับนักเรียน/นักศึกษา
แนบส าเนาบั ตรประจ าตัว นักเรีย น/นักศึกษา มาด้ว ย) พร้อมลิ ง ค์ คลิ ป วิ ดีโ อ ความยาว
๓ – ๕ นาที มาทีอ่ ีเมล speech2018@nida.ac.th โดยใช้ชื่อเรื่อง “สมัครโครงการ
ประกวดสุนทรพจน์” ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒.๒.๔ ผู้เข้าประกวด ๑ ท่าน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ ๑ ชิ้น เท่านั้น หากตรวจพบชื่อซ้า
ในผลงานชิ้นใด จะถือว่าผลงานที่มีชื่อซ้าทุกชิ้นไม่ผ่านเข้ารอบตามกติกา
๓. หลักเกณฑ์ในการประกวด
๓.๑ การประกวดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ รอบ
รอบคัดเลือก เป็นการคัดเลือกผู้เข้าประกวดในแต่ละประเภท จากใบสมัครและคลิปวิดีโอที่ส่งมา
ทั้งหมด โดยคัดเหลือประเภทละ ๕ คน (รวมทั้งสิ้น ๑๕ คน) โดยใช้หัวข้อเดียวกันคือ “ทาอย่างไร...ประเทศ
ไทยจะไร้โกง?” ความยาวคลิปวิดีโอ ๓ – ๕ นาที โดยผลงานคลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ
จะถูกนามาฉายภายในงานวันตัดสินรอบชิง ชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดการส่งคลิปวิดีโอ
- คลิปวิดีโอความยาว ๓ – ๕ นาที ความละเอียดไม่ต่ากว่า 360p (640x360 Pixel)
- ถ่ายคลิปหน้าตรง
- ไม่มีการใช้เทคนิคตัดต่อหรือแต่งเสียงเพิ่มเติม
- พูดโดยไม่อ่านจากเอกสาร
- มีการแนะนาตัวก่อนพูด (ไม่นับเวลาในการแนะนาตัว)
รอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๓ ประเภท จะต้องขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ (รอบชิง ชนะเลิศ)
ความยาว ๕ นาที ในหัวข้อเดียวกันคือ “ทาอย่างไร...ประเทศ ไทยจะไร้โกง?”
๓.๒ เนื้ อหาของคลิปวิ ดีโอ ต้องเกี่ยวข้องกับการนาเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
จุดประกายความคิดในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
๓.๓ ไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือความมั่นคงของชาติ และไม่มีเนื้อหาที่
ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
๓.๔ ระยะเวลาในการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิ ศ ผู้เข้าประกวดแต่ล ะคนมีเวลาในการพูดคนละ ๕ นาที
ซึ่งสามารถพูดได้น้อยกว่าหรือมากกว่าไม่เกิน ๑ นาที กล่าวคือ สามารถพูดได้ในช่วงเวลา ๔ – ๖ นาที หาก
เกินกาหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดคะแนน
๓.๕ สถาบันมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้ามา และใช้ในการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆได้
๔. เกณฑ์การตัดสินในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน)
๔.๑ ด้านเนื้อหา (๔๐ คะแนน) ได้แก่
- การเรียบเรียงและความต่อเนื่องของเนื้อหา ๑๐ คะแนน
- ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ๑๐ คะแนน
- คุณค่าของเนื้อหา (ประโยชน์ของเนื้อหาที่จะนาไปใช้) ๑๐ คะแนน
- ความถูกต้องของรูปแบบการกล่าวสุนทรพจน์ ๑๐ คะแนน
๔.๒ ด้านการนาเสนอ (๓๐ คะแนน) ได้แก่
- ลีลาวาทศิลป์ ๑๐ คะแนน
- น้าเสียง ๑๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ (ภาษากาย) ๑๐ คะแนน
๔.๓ ด้านการใช้ภาษา (๓๐ คะแนน) ได้แก่
- ระดับภาษามีความเหมาะสมกับเนื้อหา ๑๐ คะแนน
- ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การเลือกใช้คาและการผูกประโยค ๑๐ คะแนน
- สานวนโวหาร ความคิดสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน
๔.๔ หากเกินเวลาที่กาหนด (รอบคัดเลือก ๓-๕ นาที / รอบชิงชนะเลิศ ๔-๖ นาที) ตัดคะแนนเพิ่ม ๑
คะแนนต่อ ๓๐ วินาที

๕. ขั้นตอนการประกวดสุนทรพจน์ในรอบชิงชนะเลิศ
๕.๑ ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อนการแข่งขัน ๑ ชั่วโมง (หากมาช้าเกินกว่า
กาหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการแข่งขัน)
๕.๒ ผู้เข้าประกวดแต่ละประเภท จับฉลากเพื่อจัดลาดับในการประกวดก่อนการประกวด ๓๐ นาที
๕.๓ คณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบุคลากรภายนอก
ที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาและการกล่าวสุนทรพจน์ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่
สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวดสุนทรพจน์
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทนักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทนักเรียน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทนักศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทบุคคลทั่วไป
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทนักเรียน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทนักศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบุคคลทั่วไป
- รางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน (๒ คน)
- รางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษา (๒ คน)
- รางวัลชมเชย ประเภทบุคคลทั่วไป (๒ คน)

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๗. กาหนดการการประกวดสุนทรพจน์
วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด และผู้เข้าร่วมงาน
พิธีเปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
- ประเภทนักเรียน
- ประเภทนักศึกษา
- ประเภทบุคคลทั่วไป
ประกาศผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ พร้อมรับฟังคาแนะนาจาก
คณะกรรมการ
พิธีปิดโครงการ ถ่ายภาพร่วมกัน (รับอาหารว่างด้านหน้าห้องประชุม)

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคณะผู้ดาเนินงานจะชี้แจงให้ท่านทราบล่วงหน้า

๘. ผู้ประสานงานโครงการ
๑. นางสาวญาดา จิตรมาตร
๒. นางสาวพัชรินทร์ แก้วใจใหญ่

โทร. ๐๒-๗๒๗-๓๔๔๙
โทร. ๐๒-๗๒๗-๓๖๐๑

เลขที่................................................

เขียนที่.......................................................
วันที่........... เดือน................ พ.ศ. ..........

ใบสมัคร
โครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวข้อ “ทาอย่างไร...ประเทศไทยจะไร้โกง?”
**************************************

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... ชื่อเล่น................................................
เกิดวันที่ ............... เดือน ...................................... พ.ศ. .......................... อายุ .............................. ปี
ประเภทผู้สมัคร
นักเรียน
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
(สาหรับนักเรียน/นักศึกษา)
การศึกษา : กาลังศึกษาอยู่ชั้น ............... แผนการศึกษา/คณะ ....................................................................................
สถานศึกษา................................................................................. จังหวัด .....................................................................
(สาหรับบุคคลทั่วไป)
ปัจจุบันประกอบอาชีพ..................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................................................. ..............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เบอร์โทรติดต่อ(มือถือ) .................................................................................................................................................
กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ..................................................................โดยมีความสัมพันธ์เป็น............... .......................
เบอร์โทรติดต่อ(มือถือ).....................................................................................(ต้องไม่ใช่หมายเลขเดียวกันกับผู้สมัคร)
อาจารย์ผู้ควบคุม (ถ้ามี)
ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………… เบอร์โทรติดต่อ(มือถือ) .........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า
ข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ประกวด ข้าพเจ้ายินดีให้ คณะกรรมการ
จัดการประกวดฯ ดาเนินการถึงที่สุด
*หมายเหตุ ข้ า พเจ้ า รวมถึ ง ครอบครั ว และผู้ ติ ด ตาม ยิ น ยอมให้ ส ถาบั น ฯ บั น ทึ ก ภาพและเสี ย งตลอด
โครงการฯ เพื่อนาไปเผยแพร่ทางสื่อและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของสถาบันฯ ต่อไป
ลงชื่อ.......................................................ผู้เข้าประกวด
(........................................................)
.........../............/.............

