
 
 
 
 

ใบสมัครโครงการประกวดแต่งเพลง  

หัวข้อ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม ่“ร่มเงาแห่งศรัทธา กาลเวลาแห่งความทรงจ า” 

 

ประเภทใบสมัคร (   ) นิสิต นักศึกษา    (   ) ประชาชนทั่วไป 
 

ข้อมูลผู้สมัคร 
 1.  ช่ือ – สกลุ (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................... อายุ ............ปี   
  หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง  
 ปัจจุบันศึกษาระดับ ....................... สาขา ........................................... ช่ือสถานศึกษา ................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน .................... อาคาร............................................. หมู่ที ่.............. ถนน ...................................................... 
 ต าบล ............................ อ าเภอ ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................................. 
 เบอร์โทรศัพท์ .............................. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................. E-mail : .................................................. 

 
 2.  ช่ือ – สกลุ (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................... อายุ ............ปี   
  หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง  
 ปัจจุบันศึกษาระดับ ....................... สาขา ........................................... ช่ือสถานศึกษา ................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน .................... อาคาร............................................. หมู่ที ่.............. ถนน ...................................................... 
 ต าบล ............................ อ าเภอ ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................................. 
 เบอร์โทรศัพท์ .............................. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................. E-mail : .................................................. 

 
 3.  ช่ือ – สกลุ (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................................................................... อายุ ............ปี   
  หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง  
 ปัจจุบันศึกษาระดับ ....................... สาขา ........................................... ช่ือสถานศึกษา ................................................... 

 ที่อยู่ปัจจุบัน .................... อาคาร............................................. หมู่ที ่.............. ถนน ...................................................... 
 ต าบล ............................ อ าเภอ ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ................................. 
 เบอร์โทรศัพท์ .............................. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................. E-mail : .................................................. 
 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นผู้เข้าประกวดแต่งเพลงโครงการประกวดแต่งเพลง  หัวข้อ บ้านธรรมปกรณ์
เชียงใหม่ “ร่มเงาแห่งศรัทธา กาลเวลาแห่งความทรงจ า” โดยที่ข้าพเจ้ารับทราบ ได้อ่าน และเข้าใจกฎกติกาและเง่ือนไข ตามโครงการ
ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ประกาศเป็นอย่างดี และตกลงตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่ผู้จัด
โครงการฯ ได้ ประกาศไว้หรือที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครนี้ทุกประการ  และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า 
สิ่งใด ๆ ที ่ข้าพเจ้าได้มอบให้กับโครงการฯ นี้ เช่น เนื้อร้อง, ท านอง, ไฟล์ผลงานที่ส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ในรูปแบบ
ของแผ่น ซีดีรอม หรือ รูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าในภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ ข้าพเจ้าขอรับรองและสัญญาว่าข้าพเจ้าจะน าไปใช้เฉพาะเพื่อการประกวดในโครงการฯ นี้ ภายใต้กฎกติการและเง่ือนไข
ที่ผู้จัด โครงการฯ ได้ก าหนดไว้เท่าน้ันข้าพเจ้าจะ ไม่น าสิ่งที่ได้รับจากโครงการฯ และ/หรือ มอบให้กับโครงการฯ ไปเผยแพร่ หรือ  

หมายเลขใบสมัคร 

 



- ๒ – 
 

ท าซ้ าดัดแปลง นอกเหนือจากขอบเขตกฎกติกาและเง่ือนไขที่ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากผู้จัด 
โครงการฯ เป็นลายลักอักษร หากข้าพเจ้าฝ่าฝืน หรือ กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ทาให้โครงการ ผู้จัดโครงการฯ 
หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่าทนายความทั้งปวง ตลอดจนให้ผู้จัด โครงการฯ 
และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินคดีตามกฎหมายต่อข้าพเจ้าได้จนถึงที่สุดทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและ อนุญาตให้ผู้จัด
โครงการฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการตามที่ผู้จัดโครงการฯก าหนด น าเนื้อร้องที่ข้าพเจ้าส่งเข้าประกวดไปขับร้องร่วมท านองที่
โครงการฯก าหนดให้เป็นโจทย์ในการประกวดและจัดท าขึ้นเป็นสิ่งบันทึกเสียง ทั้งแบบตัวอย่าง (Demo) และ/หรือ แบบต้นฉบับ 
(Master Recording) ด้วยค่าใช้จ่ายทัง้หมดของผู้ที่จัดท านั้นเองได้ โดยให้สิทธิ์และลิขสิทธิ์ท้ังหมดในต้นฉบับสิ่ง บันทึกเสียงน้ันเป็นของ
โครงการฯ โดยเสร็จเด็ดขาด 
  

ใบสมัครที่ข้าพเจ้าได้ลงนามและจัดส่งให้ทางผู้จัดโครงการฯ เป็นไฟล์ PDF หรือ DOC ทางอีเมลล์ ให้ถือว่ามี
ผลบังคบใช้เช่นเดียวกับเอกสารต้นฉบับ  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องเป็นความจริง ตลอดจนได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขในใบ
สมัครนี้แล้วทุกประการ 
 

ลงชื่อ………………………….…….…………ผู้สมัคร 
        (................................................) 

                         สมัครวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............... 
 

 

- กรุณากรอกข้อมูลในใบสมคัร และศึกษารายละเอียดเงือนไขให้ครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน / ส าเนา
บัตรนิสติ นักศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของผู้สมัคร (กรณสี่งผลงานแบบทีมกรุณาแนบส าเนาเอกสารให้ครบทุกท่าน)  

- การสมคัรสามารท าได้ทั้งบุคคลประเภท เดี่ยว หรือ ทีม  

- ปิดรับสมัครและส่งผลงานเพลงภายในวันท่ี 21 กันยายน 2558  

- ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเองได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ เวลา 9.00 – 
16.00 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ เลขที่ 1 
ถนนมูลเมือง ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  โดยวงเล็บที่มุมซองว่า  ประกวดเพลง “บ้านธรรมปกรณ์
เชียงใหม่” 

 


