สําหรับสมัครเข้าประกวดจังหวัด

เลขที่ใบสมัตร
_____________
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครเข้าประกวด นางสาวไทย ๒๕๖๒
วันที่_____ เดือน_______ พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลผู้สมัคร (กรุณาเขียนบรรจง)
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)_______________________________________________________________ ชื่อเล่น (ไทย)_________________________
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)_________________________________________________________ ชื่อเล่น (อังกฤษ)_________________________
อายุ_____________ปี วัน/เดือน/ปีเกิด___________ /____________ /__________________
บัตรประจําตัวประชาชน_______________________________________ หนังสือเดินทางเลขที่________________________________________
ออกให้ ณ เขต/อําเภอ________________________________________ บัตรหมดอายุวันที่ ____________ /___________ /________________

สถานที่เกิด บ้านเลขที่____________________ หมู่ที่_____________ ตรอก/ซอย________________________________________________
ถนน______________________________________________________ ตําบล/แขวง________________________________________________
อําเภอ/เขต_________________________________________________ จังหวัด____________________________________________________

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่_______________________________ หมู่ท_ี่ _____________ ตรอก/ซอย_________________________________________________
ถนน______________________________________________________ ตําบล/แขวง________________________________________________
อําเภอ/เขต_________________________________________________ จังหวัด____________________________________________________
โทรศัพท์___________________________________________________ โทรศัพท์เคลื่อนที่___________________________________________
(
(

) E-mail_______________________________________________ (
) Inﬆagram____________________________________________ (

) Facebook____________________________________________
) TwRter______________________________________________

(

) LINE ID_______________________________________________ (

) อื่นๆ_________________________________________________

ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล__________________________________ มีความสัมพันธ์เป็น___________________ โทรศัพท์_______________________________
ที่อยู่_________________________________________________________________________________________________________________

3. การศึกษาและฝึกอบรม
มัธยมศึกษา โรงเรียน___________________________________________ จังหวัด______________________________________________
คุณวุฒิ____________________________________________ พ.ศ.____________________ เกรดเฉลี่ย___________________

อาชีวศึกษา โรงเรียน___________________________________________ จังหวัด______________________________________________
คุณวุฒิ____________________________________________ พ.ศ.____________________ เกรดเฉลี่ย___________________

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย________________________________________ จังหวัด______________________________________________
คุณวุฒิ____________________________________________ พ.ศ.______________________ เกรดเฉลี่ย_________________

ใบสมัครเข้าประกวด นางสาวไทย ๒๕๖๒

หน้าที่ 1 ของ 4

(ลงชื่อ)_________________________ผู้สมัคร

สําหรับสมัครเข้าประกวดจังหวัด

เลขที่ใบสมัตร
_____________
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ปริญญาตรี สถาบัน_____________________________________________ ระดับชั้น_____________ คณะ___________________________
สาขาวิชา____________________________________________ พ.ศ.________________ เกรดเฉลี่ย______________________

ปริญญาโท สถาบัน_____________________________________________ คณะ_______________________________________________
สาขาวิชา____________________________________________ พ.ศ.________________ เกรดเฉลี่ย______________________

ปริญญาเอก สถาบัน_____________________________________________ คณะ_______________________________________________
สาขาวิชา____________________________________________ พ.ศ.________________ เกรดเฉลี่ย______________________

กรณีกําลังศึกษา
ระดับ_________________________ ชั้น____________ คณะ______________________________ สาขาวิชา______________________________
สถาบัน______________________________________ ประเทศ____________________________ เกรดเฉลี่ย_____________________________

ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร________________________________ สถาบัน/บริษัท__________________________________ ระยะเวลา_______________________
หลักสูตร________________________________ สถาบัน/บริษัท__________________________________ ระยะเวลา_______________________
หลักสูตร________________________________ สถาบัน/บริษัท__________________________________ ระยะเวลา_______________________

4. อาชีพและความสามารถ
อาชีพปัจจุบัน
อาชีพ___________________________________ สถานที่ทํางาน________________________________ ตําแหน่ง_________________________
ระยะเวลา_________________________________ โทรศัพท์________________________________เว็บไซต์บริษัท_________________________
ที่อยู่_________________________________________________________________________________________________________________

ภาษาต่างประเทศที่พูดได้

(

) อังกฤษ

(

) ดีมาก

(

) ปานกลาง

(

) ขั้นพื้นฐาน

(
(

) จีน
) ญี่ปุ่น

(
(

) ดีมาก
) ดีมาก

(
(

) ปานกลาง
) ปานกลาง

(
(

) ขั้นพื้นฐาน
) ขั้นพื้นฐาน

(

) อื่นๆ โปรดระบุ_________________ (

) ดีมาก

(

) ปานกลาง

(

) ขั้นพื้นฐาน

ความสามารถพิเศษ_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

5. รายละเอียดเพื่อการเข้าประกวด
สัดส่วน

ส่วนสูง________________________________ซม.

นํ้าหนัก_______________________________ก.ก.

รอบอก________________________________นิ้ว
รอบเอว________________________________นิ้ว

ขนาดเสื้อ_________________________________
ขนาดรองเท้า______________________________

รอบสะโพก_____________________________นิ้ว

ขนาดชุดว่ายนํ้า____________________________

ใบสมัครเข้าประกวด นางสาวไทย ๒๕๖๒

หน้าที่ 2 ของ 4

(ลงชื่อ)_________________________ผู้สมัคร

สําหรับสมัครเข้าประกวดจังหวัด

เลขที่ใบสมัตร
_____________
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ประวัติการเข้าประกวดนางงามและการประกวดอื่นๆ
1. _____________________________________ พ.ศ.________________ จังหวัด______________________ได้ตําแหน่ง_____________________
2._____________________________________ พ.ศ.________________ จังหวัด______________________ได้ตําแหน่ง_____________________
3._____________________________________ พ.ศ.________________ จังหวัด______________________ได้ตําแหน่ง_____________________
4._____________________________________ พ.ศ.________________ จังหวัด______________________ได้ตําแหน่ง_____________________

ผลงานและเกียรติประวัติ
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

ปัจจุบันมีสัญญาผูกพันในวงการบันเทิงหรือไม่
(

) ไม่มี

(

ผู้ส่งเข้าประกวด

) มี

(

) เคยมี

สังกัด_______________________ ระยะเวลา_____________ โทรศัพท์_____________________

ชื่อ__________________________ บริษัท__________________________________ โทรศัพท์_____________________

6. ผู้สมัครขอยอมรับเงื่อนไขและขอให้สัญญาดังต่อไปนี้
6.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าให้ข้อความไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริงหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวดนางสาวไทย ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
6.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสถานภาพโสด และไม่เคยผ่านการสมรส งานเลี้ยง/พิธิแต่งงาน หรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยามาก่อน ไม่เคยตั้ง
ครรภ์ และ/หรือให้กําเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
6.3 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เคยประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติที่เสื่อมเสียขัดต่อศีลธรรมหรือจารีตประเพณี
6.4 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวดที่กองประกวดฯ ระบุไว้ทุกประการ
6.5 ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ของกองประกวดนางสาวไทยและยินยอมรับการ
พิจารณาตัดสินของคณะกรรมการและกองประกวดฯ เป็นที่สิ้นสุด
6.6 ข้าพเจ้าขอให้__________________________________ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น___________________________ ของข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองและให้
ความยินยอมในการเข้าประกวดของข้าพเจ้าในครั้งนี้

6.7 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานพร้อมกับใบสมัครนี้แล้วคือ

บัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมสําเนาหน้า-หลัง 1 ชุด
บัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีกําลังศึกษาอยู)่ พร้อมสําเนาหน้า-หลัง 1 ชุด
ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 1 ชุด
หลักฐานการศึกษา พร้อมสําเนา 1 ชุด
รูปถ่ายสีครึ่งตัวและเต็มตัว หน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว อย่างละ 1 รูป
ใบรับรองแพทย์
สําเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้สมัครอายุตํ่ากว่า 20 ปี

- จะต้องมายื่นใบสมัครพร้อมผู้ปกครอง
- ในกรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาได้ จะต้องทําหนังสือมอบอํานาจโดยให้นายอําเภอซึ่งผู้ปกครองมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตการปกครอง
รับรองลายมือถือชื่อการมอบอํานาจ
ใบสมัครเข้าประกวด นางสาวไทย ๒๕๖๒

หน้าที่ 3 ของ 4

(ลงชื่อ)_________________________ผู้สมัคร

สําหรับสมัครเข้าประกวดจังหวัด

เลขที่ใบสมัตร
_____________
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

6.8 ขั้นตอนการสมัคร
(1) กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัครทุกหน้า หากไม่ลงนามจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์และเตรียมเอกสาร
ตามข้อ 6.7 ให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องบนหลักฐานทุกฉบับ
(2) ผู้สมัครจะต้องยื่นความจํานงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ได้มีการ
ประกาศอย่างเป็นทางการตามสื่อหรือเว็บไซต์ของกองประกวด นางสาวไทย ในเวลาที่กําหนดเท่านั้น

สําหรับผู้สมัครที่กําเนิดและ/หรือมีภูมิลําเนาอยู่นอกราชอาณาจักรไทย
โปรดระบุวันที่เดินทางเข้าประเทศไทย (ล่าสุด) วันที่_____________เดือน_____________________ พ.ศ.________________

(ลงชื่อ)_____________________________________ผู้สมัคร
(_____________________________________)
วันที่__________เดือน______________________พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)_________________________ผู้ส่งเข้าประกวด (ถ้ามี)
(_________________________)
วันที่__________เดือน______________________พ.ศ. 2562

ผู้ปกครองให้ความยินยอม
ข้าพเจ้า (ผู้ปกครอง)____________________________________________________________________________________________________
บัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที_่ ________________________________________________________ อายุ_________________ปี
อยู่บ้านเลขที่_______________________ หมู่ท_ี่ __________ ตรอก/ซอย_________________________ ถนน____________________________
ตําบล/แขวง______________________________ อําเภอ/เขต_________________________________ จังหวัด____________________________
โทรศัพท์__________________________________________ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ________________________________________________
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น____________________________________ ของนางสาว_________________________________________________________
ขอให้ความยินยอมในการที่นางสาว__________________________________________________________ สมัครเข้าประกวดนางสาวไทย 2562
และขอรับรองว่า ผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะเข้าประกวดทุกประการ

(ลงชื่อ)________________________________ผู้ปกครอง
(________________________________)

การสมัครจะครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อเอกสารและข้อมูลครบถ้วน และได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ
โดยผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตัวเอง พร้อมแสดงตน ตามวันและเวลาตามประกาศ ณ จุดรับสมัคร
ใบสมัครเข้าประกวด นางสาวไทย ๒๕๖๒

หน้าที่ 4 ของ 4

(ลงชื่อ)_________________________ผู้สมัคร

