
ENTRY FORM/ ใบสมัคร 
JET SKI WORLD CUP INTERNATIONAL BIKINI CONTEST 2019 

 

Personal Information/ ประวัตส่ิวนตวั 
Name/ ชื่อ_____________________________ Surname/ นามสกุล___________________________________ 
Nickname/ ชื่อเล่น__________________Date of Birth/ วันเดอืนปีเกิด_______________________________ 
Age/ อายุ______ Yrs./ ปี Nationality/ สัญชาต_ิ_________________Race/เชือ้ชาต_ิ____________________ 

(Thai) Identity Card no./ หมายเลขบัตรประชาชน________________________________________________ 
(International) Passport no./ พาสปอร์ต_________________ Expiration Date/ บัตรหมดอายุ____________ 
Marital status/ สถานภาพ  Single/ โสด   Married/ แต่งงาน 
Home Address/ ที่อยู่ปัจจุบัน______________ Moo/ หมู่ที่______ Road/ ถนน________________________ 
District/ต าบล/แขวง__________________________ Subdistrict/ อ าเภอ/เขต___________________________ 
Province/ จงัหวัด________________________________ Post code/ รหสัไปรษณีย์_____________________ 
Mobile Phone/ โทรศัพท์มือถือ________________________E-Mail: _________________________________ 
 

History of education/ ประวัตกิารศึกษา 
Secondary Education/ ระดบัมัธยมศึกษา   
High School/ โรงเรียน_______________________________ Grade/ ระดบั____________________________ 
Bachelor Degree/ ระดบัปริญญาตรี 
University/ มหาวิทยาลัย______________________________________________________________________ 

Faculty/ คณะ______________________________________ Grade/ ระดบั_____________________________ 
Master Degree/ ระดบัปริญญาโท 
University/ มหาวิทยาลัย___________________________________Faculty/คณะ_______________________ 
Doctorate Degree/ ระดบัปริญญาเอก 
University/ มหาวิทยาลัย___________________________________Faculty/คณะ_______________________ 
 

Occupation/ อาชีพปัจจุบัน____________________________________________________________________ 

Office name/ ชื่อสถานที่ท างาน________________________________________________________________  
Office address/ ที่อยู่สถานที่ท างาน__________ Moo/ หมู่ที่______ Road/ ถนน_______________________ 
District/ต าบล/แขวง_________________________ Subdistrict/อ าเภอ/เขต____________________________ 
Province/ จงัหวัด________________________________ Post code/ รหสัไปรษณีย์_____________________ 
 

Shape/ สัดส่วน 
Chest (Inches)/ รอบอก (นิว้)___________________ Waist (Inches)/ รอบเอว (นิว้)____________________ 

Hips (Inches)/ รอบสะโพก (นิว้)_________________ Weight/ น า้หนัก_______________________ Kg. / ก.ก 

Height/ ส่วนสูง_____________________ Cm./ ซ.ม. 

 



Special talent/ ความสามารถพเิศษที่มีความโดดเด่น (ถ้ามี) 
1.__________________________________________ 2.__________________________________________ 
3.__________________________________________ 4.__________________________________________ 
Language Skill/ ความสามารถพเิศษด้านภาษา (ถ้ามี) 
1.__________________________________________ 2.__________________________________________ 
 

Family Information/ ประวัตคิรอบครัว 
Father’s Name/ ชื่อบิดา__________________________ Surname/ นามสกุล__________________________ 
Mobile Phone/ โทรศัพท์มือถือ________________________________________________________________ 
Mother’s Name/ ชื่อมารดา________________________Surname/ นามสกุล __________________________ 
Mobile Phone/ โทรศัพท์มือถือ________________________________________________________________ 
Home Address/ ที่อยู่ปัจจุบัน_________ Moo/ หมู่ที่______ Road/ ถนน_____________________________ 
District/ต าบล/แขวง__________________________ Subdistrict / อ าเภอ/เขต__________________________ 
Province/ จงัหวัด________________________________ Post code/ รหสัไปรษณีย์_____________________ 

 

I certify that the above statements are all true. /       
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทัง้หมดเป็นความจริงทุกประการ 
 

I understand and acknowledge that the five committees appointed, there is no right to arbitration in 
this activity. And it is final to the end. Copyrights, stills, or TV pictures in this contest. The organizers 
of the Asian Multi Sports & Entertainment Co., Ltd. 
ข้าพเจ้ายอมรับและทราบดว่ีา คณะกรรมการ 5 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ มีสิทธ์ิในการตดัสินชีข้าด
ใดๆทุกประการในกิจกรรมนี ้ และถือเป็นที่สิน้สุด ลิขสิทธ์ิภาพน่ิงหรือภาพโทรทศัน์ในการประกวดนี ้
เป็นของผู้จดังานฯ บริษัท เอเชี่ยนมัลตสิปอร์ต แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด แต่เพยีงผู้ เดยีว 
 

In the case of the winner of the 1st 2nd and 3rd position finalists, you must participate in one 'bikini" 
photo shoot (SET) scheduled on the fixed date and time (but not exceeding 1 year from the date of 
the position) 
ในกรณีของผู้ได้รับต าแหน่งชนะเลิศ อันดบัที่ 1 – 3 จะต้องท าหน้าที่ ถ่ายแบบ “Bikini” จ านวน 1 เซ็ท 
ตามวันและเวลาที่ก าหนด (แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับต าแหน่ง)  
 
 
            Signature/ ลงชื่อ____________________________ Contestant/ ผู้ประกวด 
                           ( ___________________________) 

                                                       Date_____ /_____ /_____  
 

 


