ใบสมัครผู้เข้ าประกวดโครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”
วันที่.............เดือน........................พ.ศ. .....................
ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว .........................................................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชนเลขที่...............................................................................................................อายุ..................ปี โทรศัพท์..................................................
ผู้ปกครองของ เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว ...........................................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชนเลขที่.............................................................................................................................................................................. อายุ..................ปี
ผู้ซงึ่ กาลังศึกษาอยู่ใน โรงเรียน / สถาบัน ........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถาบันเลขที่................................................................ตรอก / ซอย................................................................ ถนน.................................................................
แขวง / ตาบล............................................ เขต / อาเภอ.......................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์............................................
โดยครู/อาจารย์..................................................................ตัวแทนสถาบันการศึกษา โทรศัพท์ ..................................... โทรศัพท์ มือถือ ...................................
โทรสาร ........................................... E–mail ของตัวแทนสถาบันการศึกษาที่สามารถติดต่อได้ ..........................................................@..............................................
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ปกครองของผู้สมัครเข้ าร่วมประกวดในโครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบ”ี ครั ้งที่ ๕๐ ประจาปี ๒๕๖๕ ของมูลนิธิ ทีทีบี “มูลนิธิ”
ประเภท  ประกวดมารยาทไทย  ประกวดอ่ านฟั งเสียงภาษาไทย  ประกวดวาดภาพดิจทิ ลั
ระดับชั ้น  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และ ปวช. ชั ้นปี ที่...................
ภูมิภาค
 ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้  ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก และกรุ งเทพฯ
ต่อไปในใบสมัครฉบับนี ้ จะเรียกว่า “ผู้ปกครองของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล” ขอให้ ความยินยอมแก่มลู นิธิ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สมัครซึง่ เป็ นบุคคลในปกครองข้ าพเจ้ าตามที่ระบุไว้ ในใบสมัครนี ้หรือที่มีอยู่กบั มูลนิธิ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลผู้สมัคร รวมถึง
ยินยอมให้ ใช้ ข้อมูล และ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูล ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่บนั ทึกภาพของผู้สมัครที่ได้ ให้ ไว้ ขณะที่มีการประกวดหรื อที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าร่ วมโครงการฯ ดังกล่าว
ของมูลนิธิ หรื อ ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เพื่ อวัต ถุป ระสงค์ ใ นการเผยแพร่ โ ฆษณา ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ หรื อ ใช้ เป็ นภาพข่า ว
ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสือ่ ต่างๆ เช่น เอกสาร เว็บไซต์ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ รวมทั ้งสือ่ ภายในและภายนอกต่างๆ ของมูลนิธิ หรือธนาคาร โดยข้ าพเจ้ าตกลงให้ ความ
ยินยอมนี ้มีกาหนดระยะเวลาไม่ เกิน ๖ (หก) ปี นับตั ้งแต่วนั สิ ้นสุดโครงการดังกล่าว
หากภายหลังจากวันที่ลงนามในใบสมัครฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ปกครองไม่ประสงค์ ให้ ผ้ สู มัครเข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ นี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงแจ้ งให้ มูลนิธิ
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย ๗ (เจ็ด) วันทาการ ก่อนวันประกวดพร้ อมแจ้ งเหตุผลในการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าสามารถยกเลิกความยินยอมที่ให้ ไว้ ตามใบสมัครฉบับนี ้ และ/หรือสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อที่สายด่วนโครงการ “เท่อย่างไทย
โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” โทร. ๐๖-๒๐๗๐-๐๐๘๘, ๐๖-๒๐๗๐-๐๐๙๙ (เวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.)
บรรดาสาเนาภาพถ่าย ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทาสาเนาขึ ้น จากหนังสือให้ ความยินยอมตามใบสมัครฉบับนี ้ ไม่ว่าโดยการถ่ายสาเนาถ่ายภาพ หรื อ
บันทึกไว้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ถือเป็ นหลักฐานในการให้ ความยินยอมของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ปกครองของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน และ
ข้ าพเจ้ ายินยอมมอบอานาจให้ ตวั แทนของสถาบันการศึกษาดาเนินการส่งประกวดเสมือนหนึง่ ข้ าพเจ้ าดาเนินการเองทุกประการ
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในใบสมัครฉบับนี ้โดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ ต่อหน้ าพยานเพื่อเป็ นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ปกครองของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล/ผู้ให้ ความยินยอม
(.................................................................)
ความเกี่ยวข้ องกับเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล.......................................
ลงชื่อ..........................................................ครู/อาจารย์ตวั แทนสถาบันการศึกษาที่สง่ ประกวด
ลงชือ่ ..........................................................พยาน
(.................................................................)
(................................................................)
พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนครู/อาจารย์ตวั แทนสถาบัน
ความเกี่ยวข้ องกับเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล.......................................

