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ใบสมัครการประกวด
MISS UBONRATCHATHANI CANDLE FESTIVAL & MISS AEC 2019
หมายเลข........................................
วันที่............ เดือน..................................... พ.ศ. ................
1. ชื่อ- นามสกุล (ตามบัตรประชาชน)........................................................................................................................................................
NAME – SURNAME (As Shown in Passport)………………………………………………………………………………………..
2. ชื่อ- นามสกุล (สาหรับใช้ในการประกวด) .........................................................................................................ชื่อเล่น.......................
3. วันเกิด................................................เดือน...........................................................พ.ศ. ........................................อายุ.......................ปี
เชื้อชาติ.............................สัญชาติ..............................
*สถานที่เกิด อาเภอ.....................................จังหวัด...................................(โปรดระบุ) หากเป็ นลูกหลานชาวอุบลฯ ให้ กรอกข้ อมูล
เพิม่ เติมในช่ องด้ านล่ างนี้ โดยทาเครื่ องหมาย ✓ หน้ าข้ อ (1) หรื อ (2) ซึ่งทางกองประกวดจะพิจารณารางวัลพิเศษ
“ ธิดาเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจาปี 2562”
.... (1) เป็ นลูกหลานชาวอุบลราชธานี โดยกาเนิด และมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี (พิจารณาตามทะเบียนบ้าน)
..... (2) หรื อกรณีโอนย้ าย-ต้ องโอนย้ ายมาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีไม่ น้อยกว่ า 1 ปี (พิจารณาตามทะเบียนบ้าน)
**หมายเหตุ หากมีผสู ้ มัครตามเงื่อนไขนี้มีจานวนน้อยกว่า 20 คน ทางกองประกวดขอสงวนสิ ทธิการมอบตาแหน่งดังกล่าว
4. ภูมลิ าเนาตามทะเบียนบ้ าน
บ้านเลขที่...................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................................ถนน....................................................
แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................
เบอร์ติดต่อ............................................................................................
5. ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้ สะดวก
บ้านเลขที่...................................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย..................................................ถนน....................................................
แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................
โทรศัพท์..............................................................................E-mail……………………………………………………………………..
6. อาชีพปั จจุบนั .............................................................................สถานที่ทางาน.....................................................................................
7. การศึกษาสูงสุด .............................................................................. สถาบันการศึกษา………………………………………………
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8. สัดส่ วน

ส่วนสูง.....................................................ซม. / น้ าหนัก ..................................กก. / รอบอก..................................นิ้ว /
รอบเอว...................................................นิ้ว / รอบสะโพก...............................นิ้ว

9. ความสามารถพิเศษ

1)................................................................................2)..................................................................................
3)................................................................................ 4)................................................................................

10. การแสดงที่จะใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก (โปรดระบุ)..................................................................................................................
11. ผูส้ ่งเข้าประกวด....................................................................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ..............................................................................................................................................................................................

หลักฐานการสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนไทยหรื อหนังสื อเดินทาง (Passport)
จานวน 1 ชุด
สาเนาหลักฐานการศึกษา (กาลังศึกษาอยู)่
จานวน 1 ชุด
สาเนาสูติบตั ร
จานวน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุด
ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน 1 ชุด
ภาพถ่ายสี เต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่ งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 4x6 นิ้ว จานวน 2 ใบ
*** (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)เขียนชื่ อ-นามสกุล ข้ างหลังภาพถ่ ายให้ ชัดเจน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ ทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าให้ขอ้ ความเป็ นเท็จ
หรื อเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กองประกวดกาหนด ทางกองประกวดสามารถตัดสิ ทธิ์ ข้าพเจ้าออกจากการประกวดได้ทนั ที

_____________________________

( ______________________________________________) (ชื่ อ- นามสกุล )
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โปรดอ่ านรายละเอียดคุณสมบัตรผู้เข้ าประกวดให้ ครบถ้ วน
คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าประกวด
1. มีสญ
ั ชาติไทย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, มาเลเซีย, สิ งคโปร์, อินโดนีเซีย, บรู ไน, ฟิ ลิปปิ นส์ และ กัมพูชา
2. เพศหญิงโดยกาเนิด
3. มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตร
4. มีอายุระหว่าง 17-25 ปี (หรื อผูท้ ี่เกิดปี พ.ศ. 2545 –2537)
5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู ้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่ างหน้าตางดงาม
6. เป็ นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อพิธีกรรมทางศาสนาหรื อพิธีการใดๆทั้งในและ
ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรื อตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรื อประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรื อมีความประพฤติหรื อประวัติความประพฤติอนั เป็ นที่รังเกียจขอ
งสังคม ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์ กึ่งเปลือย/โป๊ เปลือยหรื อภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตี
พิมพ์ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่างๆหรื อแพร่ ภาพผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
8. กาลังศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมปลาย หรื อเทียบเท่า
9. มีสุขภาพดี ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคที่สงั คมรังเกียจ และหรื อเป็ นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรื อ เห็นได้ชดั และ/หรื อ มีทกั ษะในการสื่ อสารทั้งภาษาไทย หรื อภาษาต่างๆได้ดี
11. มีคุณธรรม และ จริ ยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็ นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม
12. ไม่มีสญ
ั ญาหรื อข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็ นอุปสรรคต่อการประกวด หรื อการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดารงตาแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว
หรื อขัดแย้งกับเงื่อนไขหรื อสัญญาใดๆ หากได้รับตาแหน่ง
13. หมายเหตุ:ทางกองประกวด สงวนสิ ทธิ ในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ ของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิ แต่ เพียงผู้เดียวในการยกเว้ น แก้ ไข เพิ่มเติม
หรื อเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขสาหรั บผู้แข่ งขันคนใดคนหนึ่งหรื อทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่ มสี ิ ทธิ โต้ แย้งใดๆ ทั้งสิ ้น
กาหนดการ
• วันที่ 15 พ.ค.- 30 มิ.ย. 62 รับสมัคร
• วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รอบคัดเลือก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
• วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ถ่ายทา VTR สาวงามที่ผา่ นเข้ารอบทั้ง 30 คนสุดท้าย เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของ
จ.อุบลราชธานี
• วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

รอบตัดสิ น Miss Ubonratchathani Candle Festival International & Miss AEC 2019
ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2-3 โรงแรมสุนียแ์ กรนด์

• วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

กองประกวดและนางงามที่ได้รับตาแหน่งเข้าพบและขอบคุณผูส้ นับสนุนการประกวด

• วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ร่ วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจาปี 2562 ณ บริ เวณทุ่งศรี เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

