คุณสมบัติและระเบียบการตัวแทนระดับจังหวัด
ในการเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย ๒๕๖๒

Eligibility & Rules
MISS THAILAND 2019
1. วัตถุประสงค์การประกวดนางสาวไทย
1.1. เพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้
ดำรงตำแหน่ง นางสาวไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562
1.2. เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีอื่นๆระดับโลก เพื่อทำ
หน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของประเทศไทยไปสู่นานาชาติ
1.3. เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง “ทูตวัฒนธรรม” ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม “ทูตการท่องเที่ยว”
ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ “ทูตพาณิชย์” ให้กับสภาหอการค้าไทย เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้า
และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งภายในและต่างประเทศ หรืออื่นๆ ตามที่กองประ
กวดเห็นเหมาะสม
1.4. เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทย และคณะฯ เป็นตัวแทนหญิงไทยในการส่งเสริมประ
ชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ และสถาบัน
พระมหากษัตริย์

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวดนางสาวไทยประจำจังหวัดประจำปี 2562
2.1. เพศหญิงโดยกำเนิด และต้องมีสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทยหรือ
หนังสือเดินทางไทย
2.2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2562 (ระหว่าง
พุทธศักราช 2535 - 2542) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
2.3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และไม่มีรอยสัก
2.4. มีสถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรสทั้งโดยพฤติกรรม และนิตินัย

ไม่เคยประกอบพิธีการ

การจัดเลี้ยงฉลอง งานมงคลสมรส หรือพิธีการใดๆที่แสดงถึงการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา
รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
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2.5. มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้อง อ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี
2.6. ไม่เคยถ่ายภาพศิลป์ กึ่งเปลือย/โป๊เปลือย หรือภาพที่เข้าข่ายอนาจารขัดต่อจารีตขนบธรรม
เนียม ศีลธรรมอันดีงามของ สังคมไทย ไม่ว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อนหรือปรากฏภายหลัง
2.7. ไม่เคยประกอบอาชีพอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของ
สังคมไทย
2.8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด ไม่เป็นโรคที่สังคมรัง
เกียจ
2.9. กรณีผู้สมัครที่เกิดและ/หรือมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไท
ยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับ ถึงวันประกวดรอบตัดสิน (กันยายน 2562)
2.10. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
2.11. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

3. หลักฐานการสมัครเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย ของผู้ได้รับการคัดเลือกประจำจังหวัด***
3.1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดิน พร้อมสำเนาหน้า-หลัง 1 ชุด
3.2. บัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีที่กำลังศึกษาอยู่) พร้อมสำเนาหน้า-หลัง 1 ชุด
3.3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.4. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.5. รูปถ่ายสีครึ่งตัวและเต็มตัว หน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว อย่างละ 1 รูป
3.6. ใบรับรองแพทย์ จากสถาบันทางการแพทย์ของรัฐ หรือเอกชน ที่เชื่อถือได้
3.7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวดหรือ Miss Thailand Representative [MTR]
***ให้แนบมากับแบบฟอร์มหรือใบสมัครในการเข้าร่วมลงทะเบียนประกวดนางสาวไทย 2562

4. การแสดงตัวในการเข้าร่วมทำกิจกรรมกับกองประกวดนางสาวไทย 2562
4.1. นางงามตัวแทนประจำจังหวัดจะต้องมารา ยงานตัวต่อคณะกรรมการในวันลงทะเบียนสา
วงามตัวแทนจากทั่วประเทศ โดยจะต้องกรอกใบลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย
2562 ตามแบบฟอร์มหรือใบสมัครที่จะแนบไปพร้อมกับสัญญากับผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับจังหวัด
หรือ Miss Thailand Representative [MTR] พร้อมกับหลักฐานการสมัครเข้าร่วมประกวด
ตามข้อ 3.1 - 3.7 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
4.2. ในกรณีที่นางงามตัวแทนประจำจังหวัด มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมายื่นใบสมัครพร้อมผู้
ปกครอง ในกรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาได้ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจโดยให้นา
ยอำเภอซึ่งผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตการปกครองรับรองลายมือชื่อการมอบอำนาจ
4.3. นางงามตัวแทนประจำจังหวัดเมื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมกับกองประกวดนางสาวไทย 2562 จะ
ต้องอยู่ในความดูแลของกองประกวดจนถึงวันตัดสิน โดยไม่อนุญาตให้ผู้ถือสิทธิ์ประจำ
จังหวัดหรือ Miss Thailand Representative [MTR] ญาติพี่น้อง หรือผู้ดูแลนางงามเข้าร่วม
ติดตามนางงามในกองประกวด ระหว่างร่วมทำกิจกรรม หรือระหว่างการเข้าร่วมประกวดนาง
สาวไทย 2562 ในทุกกรณี
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5. รูปแบบการประกวดและการคัดเลือกรอบแรก
มีการคัดเลือกตัวแทน 77 จังหวัด โดยแบ่งเป็น ระบบ 4 ภูมิภาค ได้แก่
ภาคเหนือ 18 จังหวัด ประกอบไปด้วย กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ชัยนาท ตาก นครสวรรค์
น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
***โควต้าเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจำนวน 10 คน
ภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกอบไปด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ
***โควต้าเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจำนวน 10 คน
ภาคกลาง 20 จังหวัด ประกอบไปด้วย กรุงเทพฯ นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนคร
ศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชลบุรี ตราด
ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
***โควต้าเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจำนวน 10 คน
ภาคใต้ 19 จังหวัด ประกอบไปด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา
พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคี
รีขันธ์ เพชรบุรี
***โควต้าเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจำนวน 10 คน

6. เงื่อนไขและข้อตกลงผู้เป็นตัวแทนประจำจังหวัดเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย 2562
ผู้เป็นตัวแทนประจำจังหวัดเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย 2562 ตกลงรับข้อกำหนด ข้อ
ผูกพัน และจะปฏิบัติตามระเบียบและสัญญา ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมรา
ชูปถัมภ์ และ บริษัท ทีดับเบิลยู แคปปิตอล จำกัด หรือบริษัทในเครือ ได้จัดทำขึ้นทุกประการ และ
จะต้องไม่มีการไปทำสัญญากับคู่สัญญาอื่นหลังได้รับตำแหน่งนางงามประจำจังหวัด รวมทั้งตก
ลงให้ความยินยอมในการทำสัญญา การดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับในการ
ประกวดนี้ การได้รับผลประโยชน์ใดๆในการได้รับการคัดเลือก และการดูแลสิทธิในการรับงาน
ต่างๆในวงการ ต่อบริษัท ทีดับเบิลยู แคปปิตอล จำกัด หรือตัวแทน ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดได้รับ
คัดเลือกเข้ารอบ 10 คน และ/หรือได้รับตำแหน่งใดๆ ในการประกวดนี้ หากผู้เป็นตัวแทนประจำจัง
หวัดไม่ตกลงให้ความยินยอมข้างต้น ให้ถือว่าขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด โดยกองประกวดฯ
จะพิจารณาให้รองนางงามประจำจังหวัดนั้นๆเข้าร่วมประกวดแทน

7. ที่พักและอาหารระหว่างการประกวด
ทางกองประกวดฯ จะจัดเตรียมที่พักและอาหารสำหรับตัวแทนประจำจังหวัดที่ผ่านเข้า
รอบชิงชนะเลิศ เพื่อทำกิจกรรมเก็บตัว คัดเลือก รวมจนถึงการเตรียมตัว และขึ้นเวทีประกวดรอบชิง
ชนะเลิศ ซึ่งกำหนดไว้ช่วงเดือน สิงหาคม ถึงกันยายน 2562 จนสิ้นสุดการประกวด
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8. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
ตัวแทนประจำจังหวัดทั้ง 77 คน ต้องเข้ารายงานตัวเพื่อร่วมทำกิจกรรมตามที่กอง
ประกวดได้กำหนดและเตรียมการไว้ พร้อมเพรียงกันทุกกิจกรรมโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจา
กนี้ในการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง 77 คน แต่ละคนจะต้องให้ความร่วมมือใน
การโพสต์ภาพในการร่วมกิจกรรมของกองประกวด และ/หรือแต่ละคนจะต้องโพสต์ภาพร่ว
มกับสินค้าของผู้ให้การสนับสนุนการประกวด ลงใน IG และ/หรือสื่อ Social Media ส่วนตัว
ของผู้เข้าประกวดแต่ละคน ซึ่งการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีการประกาศต่อไป
ทั้งนี้ กองประกวดไม่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพกิจกรรมใดๆ รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องแต่ง
กาย เครื่องประดับ ทรงผม การแต่งหน้า เวที รูปแบบ การแสดงให้ผู้อื่น รวมถึงบุคคลในครอบครัว
รับรู้ก่อนได้รับอนุญาตจากกองฯ หากฝ่าฝืนต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้า
นบาทถ้วน) หรือจำนวนอื่นตามที่กองประกวดฯ เห็นสมควร
กรณีที่ผู้เข้าประกวดต้องการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดเนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตาม
ให้แจ้งกองประกวดภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาลงทะเบียนรายงานตัว หากทำการสละสิทธิ์หลัง
จากนั้น ต้องชำระค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) หรือจำนวนอื่นตามที่กอง
ประกวดฯ เห็นสมควร
ผู้เข้าประกวดที่หลีกเลี่ยงหรือทำกิจกรรมไม่ครบตามที่กองประกวดกำหนด ถือว่าผู้
เข้าประกวดได้แสดงเจตนาที่จะสละสิทธิ์การเข้าประกวดในครั้งนี้ กองประกวดฯ สงวนสิทธิ์
ในการเรียกค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามความที่แจ้งไว้ในวรรค
ก่อนได้ภายใต้ความร่วมมือ
กองประกวดได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยดูสุขภาพ และให้คำปรึกษา
เบื้องต้น ตลอดระยะเวลาการประกวดฯ หากผู้เข้าประกวดเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ไม่สามารถร่วม
กิจกรรมได้ ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งให้กองประกวดฯทราบในทันที ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดต้อง
หยุดพักตามคำสั่งแพทย์ จะต้องนำต้นฉบับใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่รักษา
มาแสดงในวันที่กลับเข้ากองประกวด ในกรณีที่การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้น เป็นเหตุให้ต้อง
ขาดการร่วมกิจกรรมเกินกว่า 48 ชั่วโมง กองประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาให้ออกจา
กการประกวดโดยทันที และหากในภายหลังกองประกวดตรวจสอบพบว่าผู้เข้าประกวดราย
ใดจงใจปกปิด ซ่อนเร้น อำพรางใส่ความ หรือดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใด กองประกวดฯ มีสิทธิ
ที่จะพิจารณาเรียกรองนางงามประจำจังหวัดนั้นๆมาเป็นตัวแทนได้ตามความเหมาะสม

9. การแต่งกาย
ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดที่ผู้สนับสนุนจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่ง
กองประกวดฯจัดหาให้ และผู้เข้าประกวดจะต้องสวมสายสะพายที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้
เท่านั้น เว้นแต่ชุดที่กองประกวดฯ กำหนดให้ผู้เข้าประกวดประจำจังหวัดต้องต้องเตรียมมา
ระหว่างการประกวดนางสาวไทย 2562 ดังนี้
1. ชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำจังหวัด (มีการประกาศผลชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม ภายใต้
คอนเซป Creative Thai )
2. ชุดราตรียาวจำนวน 2 ชุด โดยจำแนกเป็น
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2.1 ชุดราตรีที่ตัดเย็บจากผ้าประจำท้องถิ่นหรือออกแบบตัดเย็บเพื่อแสดงออกถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆ (สำหรับใส่ในงานเปิดตัวสาวงาม Opening
Ceremony: Miss Thailand 'Red Carpet')
2.2 ชุดราตรียาว สำหรับใส่ประกวดในรอบ Preliminary Pageant
3.

ชุดราตรีสั้นจำนวน 5 ชุด ความยาวคลุมเข่า

4.
5.

ชุดสูท 1 ชุด กำหนด สีขาว, กรมท่า หรือ เทา
ชุดไทยประยุกต์ กำหนดเสื้อผ้าลูกไม้สีขาวและนุ่งผ้าซิ่นพื้นเมืองประจำจังหวัด รองเท้าปิด

6.

ส้น ปิดนิ้วเท้า
รองเท้าคัทชูผู้หญิงสีดำ สูง 1 นิ้วครึ่งจำนวน 1 คู่ และ รองเท้าส้นสูงไม่เกิน 3 นิ้วครึ่ง
จำนวน 1 คู่ สีเทจ

7.
8.

รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ(สีล้วน)จำนวน 1 คู่
เครื่องประดับตามความเหมาะสม

***ชุดระหว่างทำกิจกรรมส่วนหนึ่งจะเป็นชุดที่แจกโดยกองประกวดฯ

10. การเสริมสวย
การเสริมสวยใบหน้าและการแต่งทรงผมอนุญาตให้กระทำได้ตามความเหมาะสม
ในระหว่างเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย 2562 กองประกวดฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาจากส
ถาบันเสริมความงามที่มีชื่อเสียง เพื่อแนะนำผู้เข้าประกวดทุกคนด้านการเสริมสวยใบหน้า
และทรงผมโดยไม่คิดมูลค่า และผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเสริมสวยด้วยตนเองในสถานที่ที่
กองประกวดฯ กำหนดไว้เท่านั้น กองประกวดฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับจังหวัดหรือ
Miss Thailand Representative [MTR] พี่เลี้ยง ญาติ ช่างเสริมสวยที่ไม่ใช่ตัวแทนของกอง
ประกวดฯ เข้าไปบริเวณห้องแต่งตัว ห้องพัก และ/หรือ หลังเวทีโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ประ
กวด รายใดมีการจงใจที่จะฝ่าฝืน กองประกวดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการได้ตาม
ความเหมาะสม

11. การตัดสิน
การตัดสินการประกวดนางสาวไทย 2562 จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายสาขาอาชีพ และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือ
เป็นที่สุด

12. การพ้นตำแหน่ง
นางสาวไทย 2562 และรองนางสาวไทย 2562 จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
12.1 ครบกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง
12.2 เสียชีวิต หรือพิการ
12.3 ลาออก
12.4 สมรส
12.5 มีครรภ์หรือให้กำเนิดบุตร
12.6 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ทีดับเบิลยู แคปปิ
ตอล จำกัด หรือบริษัทในเครือ พิจารณาเห็นสมควรให้พ้นตำแหน่งเมื่อ
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12.6.1 มีอาชีพ ประวัติ หรือมีความประพฤติอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่ง หรือ
เป็นที่รังเกียจของสังคม
12.6.2 กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดี
12.6.3 เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
12.6.4 ให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าประ
กวด
12.6.5 เหตุอื่นๆ ตามที่ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
บริษัท ทีดับเบิลยู แคปปิตอล จำกัด หรือบริษัทในเครือ เห็นสมควร
ในกรณีที่ผู้ได้รับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่งนางสาวไทย 2562 และรองนางสาวไทย
2562 ก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่ว่าโดยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 12.3 ถึง
12.6 ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้ที่พ้นตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวนั้น กระทำผิดเงื่อนไขการประกวด
และการรับตำแหน่งอันเป็นผลให้ผู้นั้นถูกตัดสิทธิในการรับรางวัล และต้องส่งมอบคืนรางวัล
ทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ทีดับ
เบิลยู แคปปิตอล จำกัด หรือบริษัทในเครือ ทันทีโดยไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆเอาจาก
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ทีดับเบิลยู แคปปิตอล
จำกัด หรือบริษัทในเครือ ได้ทุกกรณี
บริษัท ทีดับเบิลยู แคปปิตอล จำกัด กองประกวดฯ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการนางสาวไทย 2562 มีสิทธิ์
ในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวดนี้ หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการประ
กวดได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือขอความยินยอม จากถือลิขสิทธิ์ระดับจังหวัดหรือ Miss
Thailand Representative [MTR] รวมทั้งสาวงามตัวแทนประจำจังหวัดก่อน ในทุกกรณี
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