ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง การประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552
***************
ดวยจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดใหมีการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 ขึ้น ในงานเทศกาล
ไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป 2552 วัตถุประสงค เพื่อคัดเลือกผูที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนง
นางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 ทําหนาที่เปน “ ทูตวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ” ใหกับจังหวัดขอนแกน ปฏิบัติหนาที่ใน
การเผยแพรประชาสัมพันธสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดขอนแกนทั้งภายในและตางประเทศ
กําหนดวันรับสมัคร ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันอาทิตยที่ 29 พฤศจิกายน 2552
ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ( รับจํานวนจํากัด )
กําหนดวันประกวด รอบปฐมนิเทศและรอบตัดสิน วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2552
สถานที่รับสมัคร ผูสมัครหรือตัวแทนผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครเขาประกวด ได ณ ที่ทําการปกครอง
จังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ( หลังใหม ) ชั้น 4 ถนนศูนยราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
คุณสมบัติผูสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงาม
ไหมขอนแกน ประจําป 2552 แนบทายประกาศนี้
หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่โทรศัพทหมายเลข 0-4323-6148 , 0-4323-6507
จึงประกาศเชิญชวนผูสนใจสมัครเขาประกวดโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ขาวการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552
ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแกน (หลังใหม) โทร 0-4323-6148 , 0-4323-6507


จังหวัดขอนแกน ไดกําหนดใหมีการประกวดนางงามไหมขอนแกน ในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด
ขอนแกน ประจําป 2552 ทั้งรอบปฐมนิเทศและรอบตัดสิน ในวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2552 โดยรอบปฐมนิเทศ จัด ณ หองภูพาน
โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล ตั้งแตเวลา 07.30 – 12.00 น. สวนรอบตัดสิน จัด ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหม ตั้งแตเวลา 18.30 น .เปนตนไป
วัตถุประสงค เพื่อคัดเลือกผูที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552
ทําหนาที่เปน
“ ทูตวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ” ใหกับจังหวัดขอนแกน ปฏิบัติหนาที่ในการเผยแพรประชาสัมพันธสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดขอนแกนทัง้
ภายในและตางประเทศ
โดยปนี้ จะเปดรับสมัครสาวงามผูเขาประกวด ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันอาทิตยที่ 29
พฤศจิกายน 2552 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ศาลา
กลางจังหวัดขอนแกน ( หลังใหม ) ชั้น 4 ถนนศูนยราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ผูสมัครเขาประกวดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เพศหญิงและตองมีสัญชาติไทย (2) มีสวนสูงไมต่ํากวา 160 ซม. (3) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบรู ณและไมเกิน
25 ปบริบูรณในวันประกวด ( กรณีอายุต่ํากวา 20 ปตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง )
(4) เปนโสด ไมเคยผานการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาใด ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ ไมเคยมีบุตร หรือตั้งครรภ มากอนจนถึงวันประกวดนางงามไหมขอนแกน
(5 ) วุฒิการศึกษา ไมต่ํากวาระดับ ม.6หรือเทียบเทาทั้งนี้ ตองอาน เขียน พูดและเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี
(6) ไมเคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเปนที่
รังเกียจของสังคม อาทิเชน การถายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชวเรือนรางในลักษณะอื่นใดอันจะนําความเสื่อมเสียมาสูตําแหนงนางงามไหม
ขอนแกน
(7) มีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจและเปนโรคที่เกี่ยวกับความงาม
(8) ไมจํากัดภูมิลําเนา แตตองมีที่พักอาศัยในประเทศไทย
หลักฐานประกอบการสมัคร ไดแก (1) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด (2) สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อผู
เขาสมัครเขาประกวด จํานวน 1 ชุด (3) สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ชุด ( 4 ) ภาพถายสี ขนาด 4 x 6 นิว้ เต็มตัวและ
ครึ่งตัว อยางละ 1 ใบ (ถายไวไมเกิน 3 เดือน) (5) คาสมัคร จํานวน 1,000 บาท และอื่น ๆ (ถามี )
การแตงกายในการประกวด ผูเขาประกวดจะตองเปนผูจัดหาเครื่องแตงกายของตนตามระเบียบที่จังหวัดขอนแกน กําหนด
ขึ้น อันไดแก
@ รอบปฐมนิเทศ ( ภาคเชา ) ชุดกีฬา ( กองประกวดจะจัดจําหนายให ณ วันรับสมัคร )
@ รอบตัดสิน ( ภาคค่ํา ) การแตงกายจะเปน 2 ชุด ดังนี้ รอบแรก ชุดกีฬา ( เดินเต็มจํานวน) รอบที่
สอง ชุดราตรียาว ตัดเย็บดวยผาไหมมัดหมี่หรือไหมพื้นบาน ( เดินเต็มจํานวน ) สวนรอบตอๆไปเปน ชุดราตรียาว ตัดเย็บดวยผาไหม
มัดหมี่หรือไหมพื้นบาน (จะเปนชุดเดียวกับที่เดินในรอบที่สองหรือไมก็ได)
รางวัลสําหรับผูชนะการประกวด ผูไดรับตําแหนง นางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 จะไดรับรางวัลเงินสด
70,000 บาท( เจ็ดหมื่นบาทถวน) พรอมถวยเกียรติยศ,สายสะพาย และมงกุฎ รองนางงามไหมขอนแกน อันดับที่ 1 จะไดรับรางวัลเงินสด
50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)พรอมถวยเกียรติยศและสายสะพาย รองนางงามไหมขอนแกน อันดับที่ 2 จะไดรับรางวัลเงินสด 40,000
บาท ( หาหมื่นบาทถวน )พรอมถวยเกียรติยศและสายสะพาย สวนขวัญใจประชาชนและขวัญใจสื่อมวลชน จะไดรับรางวัลเงินสดรางวัลละ ๆ
20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถวน ) พรอมถวยเกียรติยศและสายสะพาย
รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 โดยสามารถ
ขอดูได ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน หรือ http://www.kkdopa.com, http://www.khonkaenpoc.com,

http://www.khonkaenonestop.org
จึงขอเชิญชวนผูสนใจสมัครเขาประกวดนางงามไหมขอนแกนโดยทั่วกัน หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามเพิ่มเติมได
ที่โทรศัพทหมายเลข 0-4323-6148 , 0-4323-6507
ÔÔÔÔÔÔÔÔ

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552
ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดฉบับนี้ กําหนดและจัดทําขึ้นโดยกองประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552
1. วัตถุประสงคการจัดการประกวด
เพื่อคัดเลือกผูที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 ทําหนาที่เปน “ ทูตวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ”
ใหกับจังหวัดขอนแกน ปฏิบัติหนาที่ในการเผยแพรประชาสัมพันธสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดขอนแกนทั้งภายในและตางประเทศ
2. คุณสมบัติของผูสมัครเขาประกวด
2.1 เพศหญิงและตองมีสัญชาติไทย
2.2 มีสวนสูงไมต่ํากวา 160 เซนติเมตร
2.3 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณและไมเกิน 25 ปบริบูรณในวันประกวด ( กรณีอายุต่ํากวา 20 ปตองไดรับความยินยอม
จากผูปกครอง )
2.4 มีบุคลิกภาพดี กิริยาทาทางดี เฉลียวฉลาด รอบรู มีมนุษยสัมพันธดี มีรูปรางหนาตางดงาม
2.5 เปนโสด ไมเคยผานการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาใด ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ ไมเคยมีบุตร หรือตั้งครรภ มากอนจนถึงวันประกวดนางงามไหมขอนแกน
2.6 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ม.6หรือเทียบเทา ทั้งนี้ ตองอาน เขียน พูดและเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี
2.7 ไมเคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเปนที่รังเกียจ
ของสังคม อาทิเชน การถายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชวเรือนรางในลักษณะอื่นใดอันจะนําความเสื่อมเสียมาสูตําแหนงนางงามไหมขอนแกน
2.8 มีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจและเปนโรคที่เกี่ยวกับความงาม
2.9 ไมจํากัดภูมิลําเนา แตตองมีที่พักอาศัยในประเทศไทย
3. การสมัครเขาประกวด
3.1 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในใบสมัคร และจะตองกรอกใบสมัครตามแบบที่จังหวัดขอนแกนกําหนดให
ครบถวน พรอมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุ
3.2 การขอรับใบสมัคร ผูสนใจสามารถขอรับใบสมัครได ณ สถานที่รับสมัคร หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซต
http://www.kkdopa.com, http://www.khonkaenpoc.com, http://www.khonkaenonestop.org
.
3.3 สถานที่รับสมัคร ผูสมัครหรือตัวแทนผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครเขาประกวด ได ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน (หลังใหม) ชั้น 4 ถนนศูนยราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท
หมายเลข 0-4323-6148 , 0-4323-6507
3.4 กําหนดการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 12 - 29 พฤศจิกายน 2552 ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
3.5 ผูสมัครเขาประกวด ฯ ตองชําระคาสมัครจํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ซึ่งจังหวัดขอนแกน ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินดังกลาวในทุกกรณี
3.6 ผูที่เคยไดรับตําแหนงนางงามไหมขอนแกน หรือ รองนางงามไหมขอนแกน ไมมีสิทธิสมัครเขาประกวดนางงามไหมขอนแกน
ประจําป 2552 ซึ่งหากตรวจพบในภายหลังจะตัดสิทธิ์ในการเขารวมการประกวด ฯ และประโยชนอื่น ๆ ทันที
3.7 จังหวัดขอนแกน สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมรับผูสมัครรายหนึ่งรายใด โดยไมจําตองชี้แจงเหตุผลใด ๆทั้งสิ้น นอกจากนี้
จังหวัดขอนแกน มีสิทธิ์คัดผูสมัครผูหนึ่งผูใดออกไดในระหวางการตัดสินการประกวด ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาผูสมัครรายนั้นมีความ
ประพฤติไมเหมาะสม หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประกวด
/ 4. หลักฐานประกอบการสมัคร

-24. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
4.2 สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มีชื่อผูเขาสมัครเขาประกวด จํานวน 1 ชุด
4.3 สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ชุด
4.4 ภาพถายสี ขนาด 4 x 6 นิ้ว เต็มตัวและครึ่งตัว ดานหนา อยางละ 1 ใบ (ถายไวไมเกิน 3 เดือน)
4.5 คาสมัคร จํานวน 1,000 บาท
5. การรับหมายเลขประจําตัวผูเขาประกวด
เมื่อคณะกรรมการรับสมัครไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานการสมัครวา ครบถวน ถูกตองแลว จะแจงหมายเลข
ประจําตัวผูเขาประกวดใหผูสมัครหรือตัวแทนผูสมัครทราบ และจะมอบหมายเลขประจําตัวผูเขาประกวดพรอมสายสปอนเซอรผูสงเขา
ประกวดใหในวันปฐมนิเทศ
6. การเขาประกวดนางงามไหมขอนแกน
6.1 จังหวัดขอนแกน จะจัดใหมีการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 และกิจกรรมในการประกวดตามกําหนดการ
ดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจงใหทราบลวงหนา)
- รอบปฐมนิเทศ วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 07.30 น. – 12.00 น. เปนการปฐมนิเทศและเก็บคะแนนรอบ
แรก สําหรับสถานที่กองประกวดจะแจงใหทราบอีกครั้งในวันสมัคร
- รอบตัดสิน วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมฯตั้งแตเวลา 18.30น. เปนตนไป
6.2 ผูสมัครที่ไมไดมารายตัวในการปฐมนิเทศและเก็บคะแนนในรอบแรก จะไมไดรับการอนุญาตใหเขาประกวดในรอบตัดสิน
และ ผูสมัครที่มารายงานตัวไมทันตามเวลาที่กําหนดในแตละรอบ ทั้งรอบการปฐมนิเทศ และรอบตัดสิน จะถูกพิจารณาตัดคะแนน
ตามที่คณะกรรมการตัดสินกําหนด
7. การแตงกายในการประกวด
7.1 ผูเขาประกวดจะตองเปนผูจัดหาเครื่องแตงกายของตนตามระเบียบที่จังหวัดขอนแกน กําหนดขึ้น อันไดแก
- รอบปฐมนิเทศ ชุดกีฬา (กองประกวดจะจัดจําหนายให ณ วันรับสมัคร)รองเทาผาใบ ไมสวมถุงนอง และไมพอกผิว
- รอบตัดสิน การแตงกายจะเปน 2 ชุด ดังนี้ รอบแรก ชุดกีฬา ( เดินเต็มจํานวน ) รอบที่สอง ชุดราตรียาว ตัด
เย็บดวยผาไหมมัดหมี่หรือไหมพื้นบาน ( เดินเต็มจํานวน ) สวนรอบตอ ๆไปและรอบตัดสิน ชุดราตรียาว ตัดเย็บดวยผาไหมมัดหมี่หรือ
ไหมพื้นบาน ( จะเปนชุดเดียวกับที่เดินในรอบที่สองหรือไมก็ได )
7.2 การเสริมสวย กองประกวดอนุญาตใหทําการเสริมสวยใบหนาและตกแตงทรงผมไดตามความเหมาะสม
7.3 เบ็ดเตล็ด ผูเขาประกวดจะตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการฝกซอม การเขารวมกิจกรรม การแสดงตัวตอสื่อมวลชน
และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวของกับการประกวดตามที่จังหวัดขอนแกน กําหนด
8. รายละเอียดตําแหนงและรางวัล
8.1 นางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 จะไดรับรางวัลเงินสดจํานวน 70,000 บาท ( เจ็ดหมื่นบาทถวน ) พรอมถวย
เกียรติยศ, สายสะพาย และมงกุฎ
8.2 รองนางงามไหมขอนแกน อันดับที่ 1 จะไดรับรางวัลเงินสดจํานวน 50,000 บาท ( หาหมื่นบาทถวน )พรอมถวยเกียรติยศ
และสายสะพาย
8.3 รองนางงามไหมขอนแกน อันดับที่ 2 จะไดรับรางวัลเงินสดจํานวน 40,000 บาท ( สี่หมื่นบาทถวน )พรอมถวยเกียรติยศ
และสายสะพาย
8.6 ขวัญใจประชาชน ไดรับรางวัลเงินสดจํานวน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถวน )พรอมถวยเกียรติยศและสายสะพาย
8.7 ขวัญใจสื่อมวลชน ไดรับรางวัลเงินสดจํานวน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถวน ) พรอมถวยเกียรติยศและสายสะพาย
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เงินรางวัลและของรางวัลดังกลาวขางตน จังหวัดขอนแกนจะมอบใหแกผูไดรับตําแหนงโดยตรง ผูสงเขาประกวดไมมีสิทธิ์ใน
รางวัลดังกลาว และตามเงื่อนไขที่จังหวัดขอนแกนกําหนด ดังนี้
9.1 รางวัลตําแหนงนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 จํานวน 70,000 บาท จะแบงจายรางวัลเปน 2 งวด คือ
1) งวดที่ 1 จายเมื่อรับตําแหนง
จํานวน 50,000 บาท
2) งวดที่ 2 เมื่อสงมอบตําแหนงใหกับนางงามไหมขอนแกนในปถัดไป จายจํานวน 20,000 บาท
9.2 รางวัลตําแหนงรองนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 อันดับที่ 1 และอันดับ 2 รวมทั้งรางวัล ขวัญใจประชาชน และ
รางวัล ขวัญใจสื่อมวลชน กําหนดจายทันทีที่ไดรับตําแหนง
10. การตัดสินการประกวด
การตัดสินจะกระทําโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพตามที่จังหวัดขอนแกน จะไดทํา
การคัดเลือกและกําหนด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
11. การปฏิบัติ -หนาที่- ความรับผิดชอบของผูไดรับตําแหนง
ผูเขาประกวดที่ไดรับตําแหนงจากการประกวดนางไหมขอนแกน ประจําป 2552 ตองดําเนินภารกิจตามที่จังหวัดขอนแกน
กําหนดเปนเวลา 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับตําแหนงดังกลาวโดย มีเงื่อนไขดังตอไปนี้
11.1 ผูที่ไดรับตําแหนงนางงามไหมขอนแกน รองนางงามไหมขอนแกน และตําแหนงอื่น ๆ มีความผูกพัน กับกอง
ประกวดนับตั้งแตวันที่ไดรับตําแหนงไปจนถึงวันสงมอบตําแหนงในปตอไป
11.2 นางงามไหมขอนแกน รองนางงามไหมขอนแกนและตําแหนงอื่น ๆ ตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะ “ทูตวัฒนธรรมและ
การทองเที่ยว” ในนามจังหวัดขอนแกน เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการเผยแพรประชาสัมพันธสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดขอนแกน
11.3 นางงามไหมขอนแกน รองนางงามไหมขอนแกนและตําแหนงอื่น ๆ จะตองปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมอันเปน
สาธารณกุศลหรือเขารวมงานหรือภารกิจอื่นใดที่เปนไปเพื่อการสงเสริมภาพลักษณที่ดีงามจังหวัดขอนแกน หรือกิจกรรมอื่นใด ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากจังหวัดขอนแกน โดยที่จังหวัดขอนแกนไมจําตองจัดคาใชจายใหเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีภารกิจหรือกิจกรรมลักษณะ
ดังกลาวจังหวัดขอนแกนจะพิจารณาจัดคาใชจายใหตามความเหมาะสมของแตละงาน
11.4 นางงามไหมขอนแกน รองนางงามไหมขอนแกน และตําแหนงอื่น ๆ ตองปฏิบัติตามสัญญาที่กองประกวดไดทํากับ
ผูสนับสนุนการประกวด
12. การปฏิบัติหนาที่ของผูที่ไดรับตําแหนงรองนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552
12.1 ในกรณีที่นางงามไหมขอนแกนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได รองนางงามไหมขอนแกนจะตองเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
12.2 ในกรณีของการปฏิบัติหนาที่แทนตามขอ 12.1 รองนางงามไหมขอนแกน ผูปฏิบัติหนาที่แทนไมมีสิทธิ เรียกรอง
หรือไดรับรางวัลประจําตําแหนงนางงามไหมขอนแกนไมวากรณีใดทั้งสิ้น
12.3 จะตองปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมอันเปนสาธารณกุศล หรือเขารวมงานหรือภารกิจอื่นใดที่เปนไปเพื่อการสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีงามของจังหวัดขอนแกน หรือกิจกรรมอื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากจังหวัดขอนแกน โดยที่จังหวัดขอนแกนไมจําตอง
จัดคาใชจายใหเพิ่มเติม ทั้งนี้ในกรณีที่มีภารกิจหรือกิจกรรมลักษณะดังกลาวจังหวัดขอนแกนจะพิจารณาจัดคาใชจายใหตามความ
เหมาะสมของแตละงาน
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นางงามไหมขอนแกน รองนางงามไหมขอนแกน และตําแหนงอื่น ๆ จะพนตําแหนงเมื่อ
13.1 ครบกําหนดวาระในตําแหนง (1 ป)
13.2 เสียชีวิต หรือพิการ
13.3 ลาออก
13.4 สมรส
13.5 มีครรภหรือใหกําเนิดบุตร
13.6 จังหวัดขอนแกน พิจารณาเห็นสมควรใหพนจากตําแหนงเมื่อ
13.6.1 มีอาชีพ ประวัติ หรือมีความประพฤติอนั จะนําความเสื่อมเสียมาสูตําแหนง หรือเปนที่นารังเกียจของสังคม
13.6.2 กระทําการอันขัดตอกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
13.6.3 เจ็บปวยทางรางกายหรือจิตใจ ซึ่งทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
13.6.4 เหตุอื่น ๆ ตามที่จังหวัดขอนแกน เห็นสมควร
ในกรณีที่ผูไดรับตําแหนง พนจากตําแหนงนางงามไหมขอนแกนหรือรองนางงามไหมขอนแกน กอนครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง ไมวาดวยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ระบุในขอ 13.3 ถึง ขอ 13.6 ดังกลาวขางตน ใหถือวาผูที่พนตําแหนงเพราะเหตุดังกลาวนั้น
กระทําผิดเงื่อนไขการประกวดและการรับตําแหนงอันเปนผลใหผูนั้นถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล และตองสงมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ไดรับ
ใหแกจังหวัดขอนแกนทันที โดยไมมีสิทธิ์โตแยงหรือเรียกรองใด ๆ เอาจากจังหวัดขอนแกนได
14. ภาษี
รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนางงามไหมขอนแกนนี้ จะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของมูลคา
ของรางวัลทั้งหมดที่ไดรับ และ/หรือ ภาษีอื่นใดในอัตราตามที่กฎหมายกําหนด (หากมี)
15. การอนุญาตใหบันทึกภาพและเสียง
ผูสมัครเขาประกวดตองยินยอมใหจังหวัดขอนแกน และ/หรือ ผูผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่จังหวัดขอนแกนกําหนด ทํา
การถายทํา บันทึกภาพและเสียง สัมภาษณ ถายรูป รวมทั้งดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมและพฤติกรรมการดํารงชีวิตของ
ผูสมัครไดในเวลาใด ๆ และในทุกสถานที่และทุกอิริยาบถ (ไมวาขณะนั้นผูสมัครเขาประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวของจะรับรูหรือรับทราบวา
กําลังถูกถายทําหรือถูกบันทึกเทปอยูหรือไมก็ตาม)
เพื่อที่จังหวัดขอนแกน
จะไดนําภาพและเสียงมาเปนรายการเพื่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน หรือเพื่อเผยแพรผานสื่ออื่นใดตามที่จังหวัดขอนแกนจะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไมตองขอความยินยอมจากผูสมัครเขา
ประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวของกอน และ โดยผูสมัครเขาประกวดไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนใด ๆ จากการถายทํา การออกอากาศ การ
เผยแพร การจําหนายรายการ การแสวงหาประโยชนอื่นใดจากการประกวด นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้
ทั้งนี้
ผูสมัครเขาประกวดตกลงจะดําเนินการใหบุคคลที่เกี่ยวของตามวรรคแรก ทําการอนุญาตใหจังหวัดขอนแกนสามารถ
ดําเนินการตามวรรคแรกได โดยผูสมัครเขาประกวดไมมีสิทธไดรับคาตอบแทนใด ๆ จากการถายทํา การออกอากาศ การเผยแพร การ
จําหนายรายการ การแสวงหาประโยชนอื่นใดจากการประกวด นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้
16. การโฆษณาประชาสัมพันธการประกวด และรายการ
ผูสมัครเขาประกวดตองเขารวมกิจกรรมใดๆที่จังหวัดขอนแกน ไดกําหนดหรือจัดขึ้นเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธการประกวด
รวมทั้งรายการโทรทัศนและ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวของกับการประกวด ไมวากิจกรรมดังกลาวจะถูกจัดขึ้นในระหวางระยะเวลาของการ
ประกวดหรือหลังสิ้นสุดการประกวด โดยที่ผูสมัครเขาประกวดจะไมไดรับคาตอบแทนใด ๆ จากการเขารวมกิจกรรมดังกลาว
/ 17. ผูสนับสนุนรายการ.....
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17. ผูสนับสนุนรายการ
17.1 ผูสมัครเขาประกวดตองยินยอม และยอมรับในทุกสิ่งที่จังหวัดขอนแกน ไดจัดหาไวในการประกวด รวมทั้งในการถายทํา
รายการโทรทัศนและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกวด ทั้งสภาพแวดลอม บรรยากาศ อุปกรณประกอบฉาก เสื้อผา วัสดุ หรือสิ่งของอื่น
ใดที่ใชในการประกวด การถายทํารายการ หรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกวด ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้อาจเกี่ยวของกับชื่อ ตรายี่หอ
สัญลักษณ ขอความหรือการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือบริการของผูสนับสนุนการแขงขัน หรือผูสนับสนุนรายการ หรือผูสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการแขงขัน
17.2 ในการประกวดหรือการถายทํารายการ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการแขงขัน ผูสมัครเขาประกวดตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของจังหวัดขอนแกน หรือบุคคลที่จังหวัดขอนแกนกําหนด ในการรวมโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทั้งอุปโภคบริโภคสินคาหรือ
บริการใด ๆ ของผูสนับสนุนรายการ
17.3 ผูสมัครเขาประกวดตกลงวา ตลอดระยะเวลาการเขารวมการประกวด หรือการถายทํารายการ หรือการเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ เกี่ยวกับการแขงขัน ผูสมัครเขาประกวดจะอุปโภคบริโภคสินคาหรือบริการที่จังหวัดขอนแกนกําหนด ไดจัดเตรียมไวใหเทานั้น และ
ผูสมัครเขาประกวดจะไมกลาวถึง นําเสนอ โฆษณา ประชาสัมพันธ หรืออุปโภค บริโภคสินคาหรือบริการของบุคคลอื่นใดที่ไมใชผูสนับสนุน
รายการ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก จังหวัดขอนแกน กอน
……………………….

หมายเลข.......................
ใบสมัครประกวด
นางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552
วันที่...............เดือน......................................พ.ศ. 2552
1. ชื่อ/นามสกุลจริง(ไทย)..............................................................................................................................................................
ชื่อ/นามสกุลจริง (อังกฤษ)........................................................................................................................................................
2. ชื่อ/นามสกุลที่ใชในการประกวด......................................................................................... ชื่อเลน.......................................................
3. วันเกิด............เดือน.................................พ.ศ. ................ อายุ..........ป...........เดือน....... สัญชาติ...........................
สถานที่เกิด อําเภอ...................................... จังหวัด....................................
4. ภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบาน
บานเลขที่.............หมูบาน......................................ตรอก/ซอย..........ถนน.................ตําบล............... .อําเภอ.......................
. จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท.........................................................................
5. สถานที่ติดตอปจจุบัน
บานเลขที่.............หมูบาน......................................ตรอก/ซอย...........ถนน.................. ตําบล..................อําเภอ.................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย................... โทรศัพท.........................................................................
6. ขอมูลการศึกษา (โปรดระบุทั้งการศึกษาทีส่ ําเร็จแลวและกําลังศึกษาอยู)
6.1 สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อื่น ๆ ระบุ...........................
ระดับ…….. สาขาวิชา....................................................สถาบัน.................................................เมื่อ พ.ศ ..................
ระดับ ........... สาขาวิชา................................................. สถาบัน ................................................เมื่อ พ.ศ...........................
6.2 อยูระหวางการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อื่น ๆ ระบุ.......................
ระดับ………สาขาวิชา....................................................สถาบัน................................................ .ปท.ี่ .............
7. สวนสูง..............................ซ.ม. น้ําหนัก................................ ก.ก. รอบอก..........................นิ้ว รอบเอว..........................นิ้ว
รอบสะโพก........................ นิ้ว ขนาดเสื้อ................................
8. ภาษาที่พูดได
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
จีน
ญี่ปุน
อื่น ๆ .............................
9. ประวัติการประกวด (เขียนเรียงลําดับจากตําแหนงสุดทายที่ไดรบั )
1. ชื่องานที่เขาประกวด............................................................... ตําแหนงที่ไดรับ..............................................เมือ่ พ.ศ.............
2. ชื่องานที่เขาประกวด..................................................................ตําแหนงที่ไดรับ............................................. เมือ่ พ.ศ............
3. ชื่องานที่เขาประกวด..................................................................ตําแหนงที่ไดรับ............................................. เมือ่ พ.ศ............
10. งานอดิเรก ...................................................................................................................................................................
11. ความสามารถพิเศษ 1).......................................................................... 2).......................................................................
3)........................................................................... 4).......................................................................
12. หลักฐานประกอบการสมัคร
สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบาน หนาที่มชี ื่อผูสมัครเขาประกวด
ภาพถายสีขนาด 4x6 นิ้ว แบบครึ่งตัว จํานวน 1 ใบ
ภาพถายสีขนาด 4x6 นิ้ว แบบเต็มตัว จํานวน 1 ใบ
อื่น ๆ ( ระบุ ) ………………………………………………………………………
/ ขาพเจา

-2ขาพเจา นางสาว............................................................... ผูสมัครเขาประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 ขอรับรองวา
ขอความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารตาง ๆ ที่แนบสงมาพรอมกับใบสมัครนีถ้ ูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 โดยตลอดแลวตกลง
และยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 ดังกลาว รวมทั้งกติกาและกฎระเบียบอื่นใด
อันเกีย่ วของกับการประกวดตามทีจ่ ังหวัดขอนแกน จะไดกําหนดตอไป
หากจังหวัดขอนแกน ตรวจพบวามีขอความใด ๆ ในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยนื่ ประกอบใบสมัครหรือในเอกสารทีย่ นื่ สมัครใบสมัคร
นั้นเปนเท็จหรือไมเปนความจริง หรือขาพเจาฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ระบุในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด
นางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 ขาพเจายินยอมใหทางจังหวัดขอนแกน ตัดสิทธิการเขารับการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป
2552 ของขาพเจา รวมทั้งตัดสิทธิการรับรางวัล (ในกรณีที่ไดรับรางวัล) ของขาพเจาหรือใหสงมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ไดรับใหแกจังหวัด
ขอนแกน ไดโดยทันทีโดยขาพเจาไมมีสิทธิหรือไมใชสิทธิโตแยงหรือเรียกรองใด ๆ จากจังหวัดขอนแกน ทั้งสิ้น
เพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูเขาประกวด
(....................................................)
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. 2552
ผูสงเขาประกวด
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................... .อําเภอ/หนวยงาน/บริษัท..........................
..............................................................โทรศัพท........................................ในนาม............................................................
ไดทราบวัตถุประสงค ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 แลวทุกประการ และมีความยินดีขอสง
นางสาว...................................................................................เขาประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552
ลงชื่อ...................................................ผูสงเขาประกวด
(....................................................)
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. 2552
ผูปกครองใหความยินยอม
(สําหรับกรณีผูสมัครเขาประกวดมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ)
ขาพเจา นาย...................................................................................และนาง.................................................................
อยูบานเลขที่..........................................หมูบ าน...........................................................ตรอก/ซอย..............................................
ถนน....................................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.................................................
จังหวัด................................................เกีย่ วของเปน บิดา/มารดา หรือ..............................................................ในฐานะผูปกครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย(ในกรณีที่ไมมีบิดาและมารดา) ของ นางสาว..................................................................ผูเขาประกวดนางงามไหมขอนแกน
ประจําป 2552 ไดอานและเขาใจขอความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 โดยตลอดแลว และตก
ลงใหความยินยอมปฏิบัตติ ามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแกน ประจําป 2552 ทุกประการ
ลงชื่อ....................................................................บิดา
(............................................................)
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ. 2552

ลงชื่อ....................................................................มารดา
(............................................................)
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ. 2552

ลงชื่อ....................................................................ผูปกครอง
(............................................................)
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ. 2552

