NO…………………..

รูปถ่ าย
เอกสาร 1. สําเนาบัตร / สูจิบตั ร 2 รูปถ่าย 3 ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล .......................................................................................
ชื่อเล่น....................................... อายุ..........................................
ผูป้ กครองทีส่ ามารถติดต่อได้.........................................................
กําลังศึกษาอยูท่ ่ี ..........................................................................
เบอร์โทรทีต่ ดิ ต่อได้......................................................................
ความสามารถพิเศษ......................................................................
เปิ ดรับสมัครวันนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คุณสมบัตผิ เู้ ข้าประกวด น้องๆ เยาวชน ชายหญิง อายุ 4-15 ปี
ทําการแข่งขัน 2 รอบ
รอบคัดเลือก อาทิตย์ท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 13.00-17.00น.
( แต่งกายเสือยืดสีขาว เชิต้ ขาว กางเกงหรือกระโปรง )
รอบชิงชนะเลิศ อาทิตย์ท่ี 1 มีนาคม 2563 เวลา 10.30-14.30น.
( ชุดแสดงความสามารถชุดทีใ่ ช้ในการประกวดธีมพลังและสีสนั แห่งความรัก )
สถานที่ แข่งขัน Event Hall ชัน้ 1 สุนียท์ าวน์เวอร์
รางวัลในกิจกรรม Angle of Loveทูตน้ อยแห่งความรัก 10 ปี สุนียท์ าวน์ เวอร์
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 7,000 บาท / ถ้วยเกียรติยศ มงกุฎ สายสะพาย และ เกียรติบตั ร
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล5,000 บาท, สายสะพาย พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท / สายสะพาย พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท / พร้อม เกียรติบตั ร
รางวัล คอสตูมโดนใจ 3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท / พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัล Popular vote จํานวน 1 รางวัล ละ 1,000 บ. / พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลขวัญใจ โซเชียล จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
ส่งใบสมัครได้ทป่ี ระชาสัมพันธ์ชนั ้ 2 หรือ www.Facebook.com/citymallsunee
ติดต่อสอบถาม โทร 045-311012
............................................................
ลงชื่อผูส้ มัคร
Download from www.GuideUbon.com

ระเบียบการแข่งขัน
ฑูตน้ อยแห่งความรัก Angle of Love 10 ปี SUNEETOWER
เปิ ดโอกาสให้น้องๆ เยาวชน ร่วมเป็ นทูตน้ อยแห่งความรัก ชิ งเงิ นรางวัล
พร้อมถ้วยเกียรติ ยศ จากผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครวันนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัตผิ เู้ ข้าประกวด น้องๆ เยาวชน ชายหญิง อายุ 4-15 ปี
ทําการแข่งขัน 2 รอบ รอบคัดเลือก อาทิตย์ท่ี 23 ก.พ. 2563 และ รอบชิงชนะเลิศ อาทิตย์ท่ี 1 มีนาคม 2563
สถานที่ สุนียท์ าวน์เวอร์ ลานEventhall ชัน้ 1
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เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก ( 100 คะแนน )
การแต่งกาย เสือ้ ยืดสีขาวล้วน และ กางเกงหรือกระโปรง สวยงาม
คัดเลือกจาก บุคลิกภาพ
การเดินโชว์แนะนําตัวบนเวที
ความมันใจ
่
ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการเพือ่ ดูไหวพริบปฎิพาณบนเวที
ความตรงต่อเวลา
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รอบชิงชนเลิศ เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน
การแต่งกายรอบแสดงความสามารถชุดทีแ่ สดงความสามารถหรือชุดประกวด และ ชุดเดินแฟชันโชว์
่
บุคลิกภาพ ความมันใจ
่ การแนะนําตัว
20 คะแนน
โชว์และความสามารถทีน่ ํามาแสดง
30 คะแนน
ความเอ็นเตอร์เทนสร้างความสุขให้ผชู้ ม
20 คะแนน
ชุดแฟชันโชว์
่ ธมี พลังและสีสนั แห่งความรัก การพรีเซ้นต์
20 คะแนน
ตรงต่อเวลา
10 คะแนน
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รางวัลคอสตูมโดนใจ 3 รางวัล พิจารณาจากชุด 100 คะแนน
ความสวยงามเข้ากับธีมงาน
ความยากง่ายในการตัดเย็บ
การพรีเซ้นต์ชุด ของนางแบบนายแบบโดนใจ

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน
10 คะแนน

40 คะแนน
20 คะแนน
40 คะแนน

 รางวัลทูตน้อยป๊อบปูลา่ โหวด พิจารณาจากเกณฑ์ การขายดอกไม้ สิทธิ พิเศษผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทันที
 รางวัลขวัญใจโซเชียล พิจารณาจาก การกดไลท์กดแชร์ทางเพจ สุนียท์ าวน์เวอร์ผทู้ ม่ี คี ะแนนโหวดมากทีส่ ดุ จะได้รบั รางวัล เริม่
โหวต จันทร์ท่ี 24 ก.พ. 2563 เวลา 18.00 น. และทําการ ปิดโหวด เสาร์ 29 ก.พ. เวลา 12.00 น. ผูท้ ไ่ี ด้ตาํ แหน่งหากไม่เข้ารอบ
ชิงชนะเลิศจะต้องมาร่วมเดินแฟชันโชว์
่
พร้อมรับรางวัลบนเวที ในวันชิงชนะเลิศด้วย
หมายเหตุ
o 1 ไลท์ = 1 คะแนน
o แชร์ = 2 คะแนน
o โอเพ่นไม่จาํ กัดการซือ้ ยอดไลท์ยอดแชร์
‐ Download from www.GuideUbon.com

