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ใบสมัครประกวด 
ธิดาผ้าน่าน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
หมายเลข.........................................(เจ้าหน้าที่กรอก) 

 
วันที่ ................. เดือน ................................ พ.ศ. .............................  
 
1. ชื่อ/นามสกุลจริง (ไทย) ................................................................................................................ ...............  
ชื่อ/นามสกุลจริง (อังกฤษ)...................................................................................................... .........................  
2. ชื่อ/นามสกุลที่ใช้ในการประกวด ...........................................................ชื่อเล่น .........................................  
3. วันที.่...............................เดือน..............................พ.ศ...........................อายุ.....................ปี  
เชื้อชาติ.......................สัญชาติ........................... สถานที่เกิด อ าเภอ..............................จังหวัด.........................  
รหัสไปรษณีย์...................  
5. ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน  
บ้านเลขท่ี......................... ต าบล.......................................อ าเภอ............................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์..............................  
6. สถานที่ติดต่อปัจจุบัน  
บ้านเลขท่ี......................... ต าบล.......................................อ าเภอ............................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์..............................  
มือถือ...................... e-mail …………………………………………………………………………………………………….  
7. อาชีพปัจจุบัน............................................................สถานที่ท างาน.................................. 
8. การศึกษา ………………………………………………………………………………………. 

คุณสมบัติส่วนตัวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สัดส่วน........................................................................................................  

 2. ส่วนสูง........................................................................................เซนติเมตร  

 3. น้ าหนัก...........................................................................................กิโลกรัม  

 4. ความสามารถพิเศษ..................................................................................... 

 5. ความใฝ่ฝันในอนาคต.................................................................................. ............................... 

 6. ผู้ส่งเข้าประกวดคือ.................................................................................................................... 

 7. งานอดิเรก.......................................................................... ........................................................ 

 8. ความสามารถพิเศษ (บอกได้มากกว่า 1ข้อ)............................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หลักฐานการสมัครเข้าประกวด  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง จ านวน 1 รูป ( ไม่เกิน 3 เดือน ขนาดโปสการ์ด 4x6) 
3. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ( กรณีผู้เข้าประกวด ยังไม่บรรลุนิติภาวะ )  
 
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  

1. มีสัญชาติไทยและมีทะเบียนบ้านอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ได้แก่ 
จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. เพศหญิงโดยก าเนิด  
3. มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร  
4. มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร 
5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม  

 6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส งานเลี้ยง/พิธีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส และไม่เคยมีบุตรหรือ
ตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี ๒๕๖2 

7. เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม มีความประพฤติดี ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ไม่
เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอัน
เป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอ่ืนใด อันจะน าความ
เสื่อมเสียมาสู่ต าแหน่งใดๆ ในการประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี ๒๕๖2  

9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคท่ีเกี่ยวข้องกับความ
งาม 

10.ต้องไม่เคยได้รับต าแหน่งธิดาผ้าน่าน และต าแหน่งรองใดๆมาก่อน ไม่เคยได้รับต าแหน่ง ได้แก่ 
นางสาวเชียงใหม่ ,นางสาวถิ่นไทยงาม, นางสาวเชียงราย, นางสาวล าปาง, นางสาวล าพูน, นางสาวแม่ฮ่องสอน, 
นางสาวพะเยา, นางสาวแพร่, นางสาวน่าน,สาวน่านบ้านเฮา มาก่อน   
 
ข้าพเจ้า นางสาว.....................................................................ผู้สมัครเข้าประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 
ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและยินยอมให้กองประกวดน าภาพการเข้าร่วมประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าป ี
2562 เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะที่ได้รับอนุญาตจากกองประกวด ฯ ได้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 โดยตลอดแล้ว และตกลงและยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 ดังกล่าว รวมทั้งกติกาและกฎระเบียบอ่ืน
ใดอันเกี่ยวข้องกับการประกวดตามท่ีกองประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 จะได้ก าหนดต่อไป หากทางกอง
ประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 ตรวจพบว่ามีข้อความใดๆในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบใบ
สมัครหรือเอกสารใดๆ ที่ได้ยื่นให้ไว้นั้นเป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริง หรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และเงื่อนไขที่ระบุในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562  ข้าพเจ้าตกลง
ยินยอมให้ทางกองประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 ตัดสิทธิการเข้าร่วมการประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 
2562 ของข้าพเจ้า หรือยึดต าแหน่งคืน (กรณีได้รับต าแหน่งใดๆ) รวมทั้ง (ในกรณีที่ได้รับรางวัล) ตัดสิทธิการ
รับรางวัลของข้าพเจ้าหรือให้ส่งมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ได้รับให้แก่ กองประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562  
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ได้โดยทันทีโดยข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิหรือไม่ใช้สิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ เอาจากทาง กองประกวดธิดาผ้าน่าน 
ประจ าป ี2562 ทั้งสิ้น เพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  
 

ลงชื่อ....................................................................................ผู้เข้าประกวด 
                                                         (..........................................................)  
                                            วันที.่.................เดือน.......................................พ.ศ..................... 
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ผู้ส่งเข้าประกวด (ต้องแจ้งให้แก่กองประกวดทราบภายในวันที่สมัครเท่านั้น )  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................
บริษัท/ผู้ประกอบการ.........................................................................โทรศัพท์.................................................. 
ได้ทราบวัตถุประสงค์ ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด ธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 แล้วทุกประการ และ
มีความยินดีขอส่ง นางสาว...................................................................เข้าประกวด ธิดาธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 
2562   

ลงชื่อ.....................................................................ผู้ส่งเข้าประกวด                                              
(..........................................................................)  

                                                    วันที่....................เดือน...........................พ.ศ............. 
แหล่งข้อมูลการประกวด  
□ บูทประชาสัมพันธ์  
□ เว็บไซด์  
□ โปสเตอร์  
□ สถาบันการศึกษา...........................................  
□ ตัวแทนจากจังหวัด...........................................  
□ บุคคลแนะน า (โปรดระบุ)............................................................................................  
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................อยู่บ้านเลขท่ี............................. ต าบล/แขวง
.............................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..................... โทรศัพท์.......................................
มือถือ.................................. สถานที่ท างาน.............................................โทรศัพท์ที่ท างาน................................. 
ขอรับรองว่านางสาว..................................................................ผู้สมัครเข้าประกวด ธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด ธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 ทุกประการ  
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................ .......... 

ลงชื่อ...............................................................ผู้แนะน าเข้าสู่การประกวด                    
     (.................................................................)  
 วันที่...................เดือน.......................พ.ศ.................. 
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ผู้ปกครองให้ความยินยอม (ส าหรับกรณีผู้สมัครเข้าประกวดมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
ในวันสมัคร)  

ข้าพเจ้า นาย..........................................................และนาง................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .................................... ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ..............................จังหวัด
..............................................................เกี่ยวข้องเป็น บิดา/มารดา หรือ ...........................ในฐานะผู้ปกครอง
โดยชอบด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่มีบิดาและมารดา) ของนางสาว......................................................ผู้เข้า
ประกวด ธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2561 ได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด ธิดา
ผ้าน่าน ประจ าปี 2561 โดยตลอดแล้ว และตกลงให้ความยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขการ
ประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2561 ทุกประการ 

ลงชื่อ......................................................................บิดา  

        (..............................................................)  

         วันที.่.....................เดือน..............................พ.ศ..................... 

      ลงชื่อ......................................................................มารดา  

       (..............................................................)  

                         วันที.่.....................เดือน..............................พ.ศ.....................  

ลงชื่อ......................................................................ผู้ปกครอง  

                                                            (..............................................................)  

                                                     วันที.่.....................เดือน..............................พ.ศ....................  

 

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของตัวผู้สมัคร 

 


