
Education New Zealand (ENZ) 
โครงการประกวดคลปิวดิโีอชิงรางวลัคอร์สเรียนภาษาองักฤษที่นิวซีแลนด์ 

 

หวัขอ้การประกวด “ThinkNew New Zealand”  

ใจความส าคญั “New Zealand as a study destination” 

 

Education New Zealand (ENZ) หรือหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ขอเชิญนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.4-6) ท่ีมีอาย ุ16 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ร่วมประกวดคลิปวดีิโอความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยน าเสนอถึง

มุมมองและขอ้ดีของการศึกษาต่อท่ีนิวซีแลนด ์โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศึกษา เพื่อกระตุน้ใหค้นท่ีคิดจะเรียน

ต่อต่างประเทศเรียนรู้จกัระบบการศึกษาของนิวซีแลนดท่ี์น าเสนอมุมมองใหม่และวธีิการใหม่ในการเรียนรู้และ

เลือกศึกษาต่อท่ีนิวซีแลนด ์ในหวัขอ้ “ThinkNew New Zealand” ชิงรางวลัคอร์สเรียนภาษาองักฤษท่ีนิวซีแลนด ์

และเงินรางวลัรวม 3 แสนบาท พร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณ 

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

ก. เพื่อใหน้กัเรียนไดร่้วมส่งผลงานเขา้ประกวดชิงรางวลัต่างๆ ภายใตข้อ้ตกลงน้ี 
ข. เพื่อให้ ENZ ไดร้วบรวมและเพิ่มขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเขา้ในระบบฐานขอ้มูลของหน่วยงานฯ 

ในส่วนของนกัเรียน และนกัเรียนผูมี้ศกัยภาพท่ีประสงคห์รืออาจจะประสงคเ์ขา้ศึกษาต่อท่ีประเทศ
นิวซีแลนด์ 

ค. เพื่อให้ ENZ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือ
เดินทางท่องเท่ียวในประเทศนิวซีแลนด ์หรือในการคน้หาความเป็นไปไดใ้นการท าส่ิงต่างๆ ต่อไป 

ง. เพื่อใหส้ านกังานตวัแทนการศึกษานิวซีแลนดป์ระจ าประเทศไทย ไดมี้ช่องทางการส่ือสารกบัท่าน 
ซ่ึงรวมถึง การด าเนินการวจิยั และ 

จ. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์การศึกษานิวซีแลนด์ ในหลากหลายช่องทาง ซ่ึงรวมถึง ช่องทางของ
โซเชียลมีเดีย  (ร่วมกนั, วตัถุประสงค)์ 

 
 
 



ข้อตกลงและเง่ือนไข 
 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขน้ีใชส้ าหรับการประกวดคลิปวดีิโอระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงจดัข้ึนโดย ENZ เม่ือ
ท่านไดส้มคัรและส่งผลงานเขา้ร่วมเพื่อการประกวดโครงการในคร้ังน้ีใหถื้อวา่ท่านไดย้อมรับขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขภายในเอกสารฉบบัน้ี ค  าวา่ “ผูส่้งผลงานเขา้ประกวด” ใหห้มายความรวมถึงสมาชิกซ่ึงอยูใ่นทีมทั้งสอง
คนและผูเ้ขา้ร่วมการประกวดทุกคน.   
 
ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด 

1. คลิปวดีิโอท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งจดัท าข้ึนโดยทีมผูส่้งผลงานเขา้ประกวด ทีมละ 2 คน 
2. อนุญาตใหผู้ส้มคัรแต่ละคนเป็นสมาชิกผูส่้งผลงานเขา้ประกวดไดเ้พียง 1 ทีมเท่านั้น. 
3. ส่งผลงานเขา้ประกวดทีมละ 1 ผลงาน 
4. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดแต่ละทีม ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี : 

ก. มีสัญชาติไทย 
ข. อายรุะหวา่ง 16 – 18 ปี (เกิดก่อนเดือนกนัยายน พ.ศ.2543) 
ค. ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ทั้งน้ีตอ้งเขา้รับการศึกษาก่อนวนัท่ี  

1 มกราคม  2559 
ง. อาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

5. การสมคัรเขา้ร่วมเพื่อส่งผลงานการประกวด สมาชิกจะตอ้งแจง้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี อยา่งครบถว้น 
ก. ช่ือ – สกุล ของสมาชิกในทีมทั้งสอง คน 
ข. วนั เดือน ปีเกิด และอายุ 
ค. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ง. ปีท่ีเร่ิมศึกษาในสถาบนัการศึกษา 
จ. ช่ือสถาบนัการศึกษา 
ฉ. ส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน (ถา้มี) 
ช. อีเมล 
ซ. บญัชี เฟสบุค๊ อินสตาแกรม และ ไอดีไลน์ 
ฌ. หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ 
ญ. ท่ีอยู ่
ฎ. ช่ือ – สกุลบิดา มารดา หรือผูป้กครอง และขอ้มูลในการติดต่อ. 



6. ผูส้มคัรเขา้ร่วมส่งผลงานเขา้ประกวด และบิดามารดาหรือผูป้กครองไดอ่้านและเขา้ใจ รวมทั้งยอมรับ
ตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการประกวดในคร้ังน้ีทุกประการ  

7. บรรดาพนกังาน เจา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง ของส านกังานการศึกษานิวซีแลนด์ประจ าประเทศไทยและสมาชิกใน
ครอบครัวหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยเหลือในการจดัการประกวดคร้ังน้ีไม่มีสิทธิสมคัรเขา้ร่วม
โครงการ 

 

ก าหนดการประกวด 
8. เร่ิมเปิดรับสมคัร ตั้งแต่วนัท่ี  15 กรกฎาคม  2559 
9. ขยายเวลาปิดรับสมคัรจนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม  2559 
10. ตดัสินการประกวดรอบแรกวนัท่ี  5 กนัยายน  2559 
11. 20 คลิปวดีิโอท่ีผา่นการคดัเลือกรอบแรก จะตอ้งเขา้ประกวดในรอบท่ี 2 โดยการแชร์ผา่นทางบญัชี

เฟสบุค๊ของผูส้มคัรเขา้ร่วมส่งผลงานเขา้ประกวดสู่สายตาสาธารณชน เพื่อเรียกคะแนนเสียงจากการไลค์
และแชร์  ตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2559 ถึง  22 กนัยายน  2559 

12. ผูจ้ดัการประกวดจะประกาศรายช่ือ 20 ทีมท่ีผา่นเขา้รอบ ในเวบ็ไซต ์
www.studyinnewzealand.govt.nz/thaivdo  

13. ตดัสินการประกวดรอบสุดทา้ยวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 
14. ประกาศผลการตดัสินผูช้นะเลิศ และผูไ้ดรั้บรางวลัในวนัท่ี  23 กนัยายน 2559 
15. พิธีมอบรางวลั จะจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 15 ตุลาคม  2559 
16. ทีมชนะเลิศรางวลัท่ี 1 เดินทางออกจากประเทศไทยไปประเทศนิวซีแลนด ์วนัท่ี  17 ตุลาคม ถึงวนัท่ี   30    

ตุลาคม 2559 หรือตามท่ี ENZ ก าหนดเท่านั้น 
17. การสมคัรเขา้ร่วมส่งผลงานเขา้ประกวดจะตอ้งกระท าภายใน รูปแบบ วธีิการ และภายในก าหนดเวลา

หากไม่ปฏิบติัตามท่ีก าหนดจะไม่มีสิทธิส่งผลงานเขา้ประกวด 
18. ENZ ขอสงวนสิทธ์ิในการระงบั เปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือการจดัการใดๆ หรือ ก าหนดการ ตารางเวลา

เก่ียวกบัการประกวด รวมทั้งขอ้ตกลงและเง่ือนไขการประกวดในกรณีท่ีมีความจ าเป็น โดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

 



คลปิวดิีโอและหัวข้อเรียงความ  

19. ผลงานทั้งหมดจะตอ้งมีเน้ือหา ภาพและเสียงท่ีใหค้วามเคารพต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

และไม่พาดพิง จาบจว้ง ล่วงละเมิดสถาบนัพระมหากษตัริย ์ตลอดจนบุคคล สมาคมหรือองคก์รใดๆ อนั

จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อช่ือเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองคก์รใดๆ ตลอดจนไม่ขดัต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือหลกัศาสนาใดๆ ไม่ส่ือในทางลามก อนาจาร และ

ไม่ใชถ้อ้ยค าหรือการแสดงออกในทางหยาบคาย ดูหม่ินหรือเสียดสี นินทา วา่ร้าย ย ัว่ย ุ สร้างความ

แตกแยกอยา่งเด็ดขาด   

20. หวัขอ้คลิปวดีิโอท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งอธิบายและสร้างแรงบนัดาลใจแก่สาธารณชน นกัเรียน และ 
ผูป้กครอง เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของการศึกษาต่อในโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนดแ์ละอธิบายไดว้า่
เพราะเหตุใดจึงเลือกประเทศนิวซีแลนดเ์ป็นจุดหมายเพื่อการศึกษาต่อ 

21. คลิปวดีิโอท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งมีสโลแกนวา่ “ ThinkNew New Zealand ” 
22. เน้ือหาซ่ึงเป็นใจความส าคญัของระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดส์ามารถสืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซต์: 

http://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/study-options/schools. 
23. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดจะตอ้งเพิ่มแฮชแทก็  #studyinnewzealand  ในค าบรรยายคลิปวิดีโอ 
24. คลิปวดีิโอท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งประกอบดว้ยค าบรรยายสั้น ๆไม่เกิน 300 พยญัชนะเพื่ออธิบาย

แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
25. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวด รับรองวา่คลิปวิดีโอท่ีส่งเขา้ประกวดเป็นตน้ฉบบัผลงานซ่ึงสร้างสรรค ์ และ

จดัท าข้ึนเองโดยสมาชิกในทีม 
26. ในกรณีท่ีส่งผลงานเขา้ประกวดหลายช้ิน ผูจ้ดัการประกวดจะรับพิจารณาเฉพาะผลงานท่ีส่งมาช้ินแรก

เท่านั้น 
27. คลิปวดีิโอจะตอ้งมีความยาวไม่เกิน 60 วนิาที (1 นาที), หากความยาวเกินกวา่ท่ีผูจ้ดัการประกวดก าหนด

ผลงานดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการพิจารณา 
28. คลิปวดีิโอจะตอ้งอยูใ่นรูปแบบของไฟล ์: AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV or MOV. 
29. คลิปวดีิโอจะตอ้งมีความละเอียดของภาพไม่นอ้ยกวา่ 720x480. พิกเซล 

30. URL ส าหรับอพัโหลดคลิปวิดีโอคือ www.studyinnewzealand.govt.nz/thaivdo 

http://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/study-options/schools


31. ENZ จะไม่รับผดิชอบส าหรับขอ้ผดิพลาด, การละเลย, การสะดุด, การตดัออก, ขอ้บกพร่อง, ความล่าชา้

ในกระบวนการการส่ง, ระบบการส่ือสารลม้เหลว, ผลงานถูกขโมย, ท าลาย, การสับเปล่ียน หรือการเขา้

ใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการเขา้ใชสู้ญหาย หรือล่าชา้ ไม่วา่จะเกิดข้ึนระหวา่งด าเนินการหรือ

ระหวา่งการส่ง อนัเป็นผลจากการท างานของเซิร์ฟเวอร์, ไวรัส, บคั หรือสาเหตุอ่ืนใดท่ีนอกเหนือการ

ควบคุม 

32. ENZ จะไม่รับผดิชอบส าหรับผูส้มคัรฯท่ีผลงานสูญหายหรือล่าชา้ หรือเหตุผลอ่ืนใดก็ตามท่ีท าให้

ผูจ้ดัการประกวดไม่ไดรั้บผลงานดงักล่าว 

 
ภาระผูกพนั การรับรองและการด าเนินการแทน 
33. โดยการเขา้ร่วมโครงการประกวดน้ี ท่านตกลงท่ีจะ 

ก. คงไวซ่ึ้งทศันคติแห่งความรับผดิชอบต่อโครงการประกวดตลอดเวลา 

ข. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 

ค. ปฏิบติัตามทิศทางหรือแนวทางปฏิบติัอนัสมเหตุสมผลใดๆท่ี ENZ  ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในแต่ละ

ช่วงเวลา และ 

ง. ไม่มีส่วนร่วมกบัการกระท าใดๆ ท่ีอาจจะหรือมีแนวโนม้ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ส่งผลกระทบ

ร้ายแรง น าไปสู่การเส่ือมเสียช่ือเสียง ขอ้ครหา หรือลอ้เลียนช่ือเสียง หรือภาพลกัษณ์อนัดีของ 

ENZ 

34. ENZ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเพิกถอนผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดของท่าน หากพบวา่ท่านใหข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง

หรือไม่ครบถว้น 

35. ENZ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเพิกถอนบุคคลใดๆ จากการทะเลาะววิาทเพื่อชิงรางวลัไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดและ

ในเวลาไหน 

36. ไม่วา่เวลาใดๆ หาก ENZ พิสูจน์แลว้พบวา่ 

ก. ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดของผูไ้ดรั้บรางวลัมีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น หรือ 



ข. ผูช้นะการประกวดขาดคุณสมบติัในการเขา้ร่วมโครงการประกวดน้ีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง

และเง่ือนไข หรือ 

ค. ผูช้นะการประกวดละเมิดภาระผกูพนัแมข้อ้หน่ึงขอ้ใดภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขน้ี หรือ 

ง. ใหค้  ามัน่หรือการรับรองใดๆท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ENZ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิผูส่้งผลงานเข้าประกวดหรือผูช้นะการประกวดดังกล่าวทนัทีจาก

โครงการประกวดน้ี และคดัเลือกผลงานท่ีส่งประกวดช้ินอ่ืนมาแทนท่ี 

การอนุญาตต่างๆ 
37. หากผูส่้งผลงานเขา้ประกวดไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในผูช้นะการประกวด โดยประการทั้งปวง ท่าน

อนุญาตให้ ENZ 

ก. ตีพิมพช่ื์อภาพถ่ายและผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดของท่านในเวบ็ไซตข์อง ENZ ในส่วนเน้ือหาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโครงการประกวดน้ี 

ข. ถ่ายภาพ และบนัทึกภาพของท่าน ซ่ึงรวมถึง ในระหวา่งท่ีโครงการประกวดน้ีด าเนินไปดว้ย 
                     (ส่ือประชาสัมพนัธ์) 

ค. น าขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงปรากฏในผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดของท่านและส่ือประชาสัมพนัธ์ ไปใชใ้น

กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ของ ENZ รวมถึง โซเชียลมีเดีย และส่ิงอ่ืนใดท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้

เอ้ือต่อการด าเนินโครงการประกวดน้ี 

38. โดยการเขา้ร่วมโครงการประกวดน้ี ไดถื้อวา่ท่าน 

ก. ตกลงแลว้วา่ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งส้ินและสิทธิอ่ืนๆ ในผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดของท่านและ

ส่ือประชาสัมพนัธ์ลว้นเป็นทรัพยสิ์นของ ENZ แต่เพียงผูเ้ดียวตามกฎหมาย โดยการเขา้ร่วม

โครงการประกวดน้ี ท่านไดส้ละสิทธิเรียกร้องทั้งส้ินอยา่งไม่อาจเพิกถอนไดใ้นผลงานท่ีส่งเขา้

ประกวดของท่าน และ“มอบธรรมสิทธิ”ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งส้ินในผลงานท่ีส่งเข้า

ประกวดของท่านแก่ ENZ แลว้ อีกทั้ง 



ข. นอกจากท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 38. ก. ท่านไดส้ละสิทธ์ิและใหค้วามการยนิยอมทั้งส้ินอยา่งไม่

อาจเพิกถอนได ้ในท่ีน้ี รวมถึง ไม่จ  ากดั “ธรรมสิทธิ” ตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ของประเทศ

ไทย ปี พ.ศ. 2537 และกฎหมายลิขสิทธ์ิแห่งประเทศนิวซีแลนด ์ ฉบบัปี ค.ศ. 1994 และบท

กฎหมายท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงัดว้ย ในการอนุญาตให้ ENZ (และตวัแทนหน่วยงานในเครือ 

และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง) ไดใ้ชผ้ลงานท่ีส่งเขา้ประกวดของท่านและส่ือประชาสัมพนัธ์

เพื่อกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ของ ENZ ซ่ึงรวมถึง โซเชียลมีเดีย และส่ิงอ่ืนใดท่ีจดัเตรียมไว้

ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินโครงการประกวดน้ี 

39. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดยนืยนัวา่ท่านจะกระท าการทุกส่ิงและด าเนินการดา้นเอกสารท่ีจ าเป็นเพื่อให้

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขน้ีมีผลบงัคบั ทั้งน้ีรวมถึงไม่เฉพาะ การมอบและการโอนสิทธิ กรรมสิทธ์ิ และ

ผลประโยชน์ในผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดของท่านและส่ือประชาสัมพนัธ์ไปเป็นคร้ังคราวแก่ ENZ  หรือ

ผูแ้ทน ผูรั้บช่วงต่อหรือผูรั้บมอบหมายของ ENZ  เพื่อให้ ENZ  หรือผูแ้ทน ผูรั้บช่วงต่อหรือผูรั้บ

มอบหมายของ ENZ  สามารถด าเนินการอ่ืนใดท่ีอาจตอ้งใชแ้ละ/หรือข้ึนทะเบียนสิทธิทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานของคุณและ/หรือส่ือประชาสัมพนัธ์ในประเทศอ่ืน ๆ  

40. การประกวดน้ีอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายของประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด ์และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลจะอยูภ่ายใต ้พระราชบญัญติัสิทธิส่วนบุคคล ฉบบัปี ค.ศ. 1993 ของประเทศ

นิวซีแลนด์ 
 

กระบวนการคัดเลือก 
41. รอบแรก: คณะกรรมการจะท าการเลือก 20 คลิปวดีีโอและสนบัสนุนผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดรั้บการคดัเลือก

ใหแ้ชร์วดีีโอดงักล่าวผา่นหนา้บญัชีเฟสบุค๊เพื่อใหไ้ดรั้บการโหวตผา่นการไลคแ์ละแชร์ 

42. รอบท่ีสอง: 20 วดีีโอคลิปท่ีไดรั้บการคดัเลือกจะถูกตดัสินโดยทั้งคณะกรรมการและคะแนนจาก

สาธารณชนผา่นส่ือออนไลน์เพื่อเฟ้นหาผูช้นะเลิศ 

เกณฑ์การตัดสิน 



43. ส าหรับรอบแรก วดีีโอท่ีไดรั้บการพิจารณาจะถูกตดัสินโดยคณะกรรมการซ่ึงก าหนดโดย ENZ ซ่ึงเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมไปถึงธุรกิจโฆษณาภาพยนตร์ ส่ือต่างๆ และตวัแทนจาก 

ENZ สมาชิกในคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานตามเกณฑต์ดัสินดงัต่อไปน้ี : 

ก. เขา้ใจหวัขอ้การแข่งขนั (40 คะแนน);  

ข. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเลือกใชเ้น้ือหาและการน าเสนอผลงาน (40 คะแนน);  

ค. คุณภาพของวดิีโอ – การผลิตผลงาน (10 คะแนน); และ 

ง. ภาพรวมการคาดคะเน ในการดึงดูดผูช้มและความน่าสนใจของผลงาน (10 คะแนน) 

44. คณะกรรมการจะท าการคดัเลือกคลิปวดิีโอ 20 ผลงานเพื่อแข่งขนัในรอบท่ี 2 ต่อไป 
45. ส าหรับการแข่งขนัในรอบท่ี 2 คะแนนการตดัสินจะมาจากคณะกรรมการตดัสิน 50% และจากยอดไลค์

และแชร์ในเฟสบุค๊อีก 50% 
46. การคิดคะแนนส าหรับการไลคแ์ละแชร์ในเฟสบุ๊คคือ : 

ก. แชร์ = 3 คะแนน; และ 
ข. ไลค ์= 2 คะแนน 

47. ระหวา่งการแข่งขนัในรอบท่ี 2 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดตอ้งใชแ้ฮชแทค็ (เคร่ืองหมาย # ตามดว้ยอกัษร) 
วา่ #studyinnewzealand ในโพสตผ์า่นส่ือสังคมออนไลน์ของท่าน 

48. ในระหวา่งกิจกรรม หากมีขอ้พิพาทใดๆเก่ียวเน่ืองกบักฎเกณฑ,์ การจดัการ, ผลการตดัสินและอ่ืนๆซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั ผลการตดัสินของคณะกรรมการตดัสินถือเป็นท่ีสุดและโตแ้ยง้ไม่ได ้ 

รางวลั 
49. รางวลัส าหรับผูช้นะเลิศ 

ก. รางวลัท่ี 1 : ตัว๋เคร่ืองชั้นประหยดับินไป-กลบัส าหรับ 2 ท่าน จากกรุงเทพฯ-นิวซีแลนด์ รวมถึง
ค่าท่ีพกั   และค่าเรียนหลกัสูตรภาษาองักฤษเป็นเวลา 2 สัปดาห์ท่ีโรงเรียนในนิวซีแลนด ์มูลค่า  

                     260,000 บาท 
ข. รางวลัท่ี 2 : ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท 
ค. รางวลัท่ี 3 : ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท 
ง. รางวลัชมเชย 2  ทีม          ทีมละ 5,000 บาท 

50. ผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยทั้งหมดจะไดรั้บประกาศเกียรติคุณในการเขา้ร่วมกิจกรรม 



51. ส าหรับรางวลัชนะเลิศ บิดามารดาหรือผูป้กครองจะตอ้งมีใบอนุญาตใหผู้เ้ขา้ร่วมเดินทางไปประเทศ

นิวซีแลนดแ์ละรับผิดชอบส าหรับค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึน 

52. ส าหรับรางวลัชนะเลิศ จะไม่มีการเปล่ียนเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บรางวลัแต่อยา่งใด 

การประกาศรายช่ือผู้ทีไ่ด้รับรางวลัชนะเลศิ 
53. ถา้ผูเ้ขา้แข่งขนัไม่สามารถติดต่อไดห้ลงัจากทางทีมงานไดพ้ยายามท าการติดต่อแลว้ ENZ มีสิทธิท่ีจะ

เสนอรางวลัแก่ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัในล าดบัถดัไป 

54.  ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจะตอ้งจดัการและส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยืน่ค  าร้องขอวีซ่าไปยงั ENZ 

ดว้ยตนเอง ถา้ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัดงักล่าวหมดคุณสมบติัหรือดว้ยเหตุผลอ่ืนใดท่ีจะท าใหไ้ม่ไดรั้บวซ่ีา 

ENZ มีสิทธิท่ีจะเสนอรางวลัใหผู้ท่ี้ไดรั้บรางวลัในล าดบัถดัไป 

55. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดท่ีกระท าการใดๆอนัจะท าใหมี้ผลกระทบกบัการตดัสินหรือลม้เลิกการประกวด 

จะถือวา่หมดคุณสมบติัในการแข่งขนัทนัที 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมแข่งขัน 
56. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมคัรเพื่อส่งผลงานเขา้ประกวดและไม่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมการประกวด

คร้ังน้ี 

ความรับผดิ 
57. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆทั้งส้ินต่อ ENZ ทั้งโดยบุคคลและตวัแทน ไม่วา่

โดยทางวาจา การตีพิมพเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือการพิมพซ์ ้ าโดยขอ้ความใดๆซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

แข่งขนั บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือวดีิโอท่ีเขา้ร่วมประกวด 

58. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดท าการยนืยนัวา่วดีิโอและส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีไดท้  าการส่งมาเป็นผลงานตน้ฉบบั

ของตนและมิไดล้ะเมิดสิทธิใดๆของบุคคลอ่ืน เช่น ลิขสิทธ์ิ, สิทธิบตัร, เคร่ืองหมายการคา้, ความลบั

ทางการคา้ รวมทั้งการแต่งเพลงหรือสิทธิในการแสดง, สิทธิวดีิโอหรือสิทธิของภาพนั้นๆ 



59. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดจะรับผดิแต่เพียงผูเ้ดียว ในกรณีท่ีมีขอ้เรียกร้องอนัเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมใดๆท่ี

ไดด้ าเนินการในกรอบของการแข่งขนั 

60. ENZ จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหาย, การสูญเสีย, การบาดเจบ็หรือความผดิหวงั, ความเดือดร้อนซ่ึง

กระท าโดยผูเ้ขา้ร่วมการประกวดคนหน่ึงคนใดหรือเป็นผลมาจากการรับรางวลัใดๆ 

61. ENZ จะไม่รับผดิชอบต่อปัญหาใด ๆ หรือความผดิพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายใดๆ, ระบบออนไลน์

คอมพิวเตอร์, ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือผูใ้หบ้ริการ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟตแ์วร์ ความลม้เหลว และ

ปัญหาทางเทคนิคของอีเมลห์รือหรือช่องทางในการรับผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด หรือความขดัขอ้งทาง

อินเตอร์เน็ต, สายโทรศพัทห์รือเวบ็ไซตใ์ด, การเช่ือมต่อใดๆ รวมถึงการท าใหเ้สียหายต่อตวัผูเ้ขา้

ประกวดเองหรือคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นผลจากการเขา้ร่วมในการประกวด 

รวมทั้ง ENZ ไม่ตอ้งรับผิดส าหรับการเสียชีวติหรือบาดเจ็บอนัเป็นผลมาจากความประมาทของท่านเอง 

62. ภาษี, ประกนัภยั, การขนส่ง, การใชจ่้ายเงินและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (รวมถึงอาหารหรือค่าใชจ่้ายส่วนตวั, ค่า

อพัเกรด ฯลฯ) ตามแต่กรณี ถือวา่ผูไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 

63. ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ENZ จะไม่รับผดิต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดท่ีเกิดข้ึน (ซ่ึงรวมกระทัง่

การสูญเสียโดยออ้มหรือท่ีตามมาภายหลงั) หรือต่อการบาดเจบ็ของบุคคลใดอนัเป็นผลมาจากการเขา้

ร่วมโครงการประกวดน้ีของท่าน 

64. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวด ตกลงจะเป็นผูช้ดเชยและยอมรับวา่จะชดใชค้่าเสียหาย โดย ENZ จะไม่

รับผดิชอบในความเสียหาย หรือขอ้เรียกร้องใดๆ ทั้งส้ิน หากมีการเรียกร้อง มายงั ENZ (รวมถึงค่า

ทนายความ) ค่าใชจ่้าย และความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากการเขา้ร่วมโครงการประกวดน้ี 

หรือ การฝ่าฝืนขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆของท่าน(รวมถึง การด าเนินการแทน หรือการรับรองท่ีไม่

ถูกตอ้ง) หรือนอกเหนือจากการน าผลงานไปใชโ้ดย ENZ ตามสมควรตามขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

65. กรณีท่ีการกระท า การละเวน้ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดเกิดข้ึนนอกเหนือการควบคุมตามสมควรแก่
เหตุของ ENZ และเป็นส่ิงซ่ึงกีดขวาง ENZ ไม่ใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขน้ี ENZ จะไม่รับผดิ
ในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามหรือความล่าชา้ในการปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีแห่งขอ้ตกลงและเง่ือนไขน้ี 



 
อ านาจในการตัดสินคดี 

66. การประกวดและกฎเกณฑต่์างๆ อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองและควบคุมโดยกฎหมายไทย และขอ้พิพาทใดๆ
ท่ีเกิดข้ึนให้อยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจของศาลไทย 


