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ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔
…………..
ระเบียบการและเงือ่ นไขฉบับนี้ กําหนดและจัดทําขึ้นโดยกองประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔
๑. วัตถุประสงค์การจัดการประกวด
เพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งนางงามไหม
ขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ ทําหน้าทีเ่ ป็น“ ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ” ให้กับจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าทีใ่ นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นทัง้ ภายในและต่างประเทศ
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
๒.๑ เพศหญิงและต้องมีสัญชาติไทย
๒.๒ มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร
๒.๓ มีอายุไม่ตา่ํ กว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ในวันประกวด ( กรณีอายุต่ํากว่า ๒๐ปี
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง )
๒.๔ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมการศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทัง้ นี้ ต้องอ่าน เขียน พูดและเข้าใจ
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๒.๕ ต้องมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําและมีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นทีจ่ ังหวัดขอนแก่น ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
๑ ปี นับถึงวันประกวด หรือ เป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น
๒.๖ กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีภูมิลําเนาในพื้นทีจ่ ังหวัดขอนแก่น แต่มีความประสงค์จะสมัครเข้าประกวด จะต้องเป็น
๒.๖.๑ นักเรียน นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันของจังหวัดขอนแก่น เท่านั้น โดยให้สถาบันการศึกษา
ที่กําลังศึกษาอยู่ออกหนังสือรับรอง สถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
๒.๖.๒ ผู้ที่ปฏิบัติงานอยูใ่ นจังหวัดขอนแก่น โดยให้หน่วยงานที่ผู้สมัครปฏิบัติงานอยู่ ออกหนังสือรับรองการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรในสังกัด
๒.๗ เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาใด ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ ไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภ์ มาก่อนจนถึงวันประกวดนางงามไหมขอนแก่น
๒.๘ มีบุคลิกภาพดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด รอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
๒.๙ ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็น
ที่รงั เกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิง่ วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนําความเสื่อมเสียมาสู่ตําแหน่ง
นางงามไหมขอนแก่น
๒.๑๐ มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจและเป็นโรคที่เกี่ยวกับความงาม
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลใด ๆ จากการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ของทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งหากตรวจพบใน
ภายหลังจะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด ฯ และประโยชน์อื่น ๆ ทันที
๓. การสมัครเข้าประกวด
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในใบสมัคร และจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่จังหวัดขอนแก่น
กําหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุ
๓.๒ การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
http://www.kkdopa.com, http://www.khonkaenpoc.com, http://www.khonkaenonestop.org
.
๓.๓ สถานที่รบั สมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตนเอง ณ ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๔ ถนนศูนย์ราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๓-๖๑๔๘ , ๐-๔๓๒๓-๖๕๐๗
๓.๔ กําหนดการรับสมัคร ตัง้ แต่วันที่ ๑๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
/ ๓.๕ ผู้สมัครเข้าประกวด
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- ๒๓.๕ ผู้สมัครเข้าประกวด ต้องชําระค่าสมัครจํานวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึง่ พันบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินดังกล่าวในทุกกรณี
๓.๖ จังหวัดขอนแก่น สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับผู้สมัครรายหนึ่งรายใด โดยไม่จําต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆทั้งสิ้น
นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่น มีสิทธิ์คัดผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดออกได้ในระหว่างการตัดสินการประกวด ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า ผู้สมัคร
รายนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประกวด
๔. หลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ บัตรประจําตัวประชาชน ( ตัวจริง ) พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๔.๒ ทะเบียนบ้าน ( ต้วจริง ) พร้อมสําเนา หน้าที่มีชื่อผู้เข้าสมัครเข้าประกวด จํานวน ๑ ชุด
๔.๓ หลักฐานการศึกษา (ตัวจริง ) พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
๔.๔ ภาพถ่ายสี ขนาด ๔ X ๖ นิ้วเต็มตัวและครึ่งตัว หน้าตรง อย่างละ ๑ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน)
๔.๕ หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ( กรณีผู้สมัครมีอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี )
๔.๖ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา /หน่วยงาน ( กรณีเป็นนักศึกษา หรือ ผูป้ ฏิบัติงานที่ไม่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
จังหวัดขอนแก่น )
๔.๗. สูติบัตร หรือ สําเนาสูติบัตร จํานวน ๑ ชุด ( กรณีเป็นผู้ทเี่ กิดในจังหวัดขอนแก่น แต่ไม่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
จังหวัดขอนแก่น )
๔.๘ ค่าสมัคร จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
๕. การรับหมายเลขประจําตัวผู้เข้าประกวด
เมื่อคณะกรรมการรับสมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครว่า ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จะแจ้ง
หมายเลขประจําตัวผู้เข้าประกวดให้ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครทราบ และจะมอบหมายเลขประจําตัวผู้เข้าประกวดพร้อมสาย
สปอนเซอร์ผู้ส่งเข้าประกวดให้ในวันปฐมนิเทศ
๖. การเข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น
๖.๑ จังหวัดขอนแก่น จะจัดให้มีการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ และกิจกรรม
ในการประกวด ตามกําหนดการดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
- รอบแรก ( รอบปฐมนิเทศ ) วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นการปฐมนิเทศและเก็บคะแนนรอบแรก
สําหรับเวลา และสถานที่กองประกวดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันสมัคร
- รอบตัดสิน วันเสาร์ท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหม ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐น. เป็นต้นไป
๖.๒ ผู้สมัครที่ไม่ได้มารายงานตัวในการปฐมนิเทศและเก็บคะแนนในรอบแรก หรือ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวด
กําหนดจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประกวดในรอบตัดสิน และ ผู้สมัครที่มารายงานตัวไม่ทนั ตามเวลาทีก่ ําหนดในแต่ละรอบ
ทั้งรอบการปฐมนิเทศ และรอบตัดสิน จะถูกพิจารณาตัดคะแนนตามที่คณะกรรมการตัดสินกําหนด
๗. การแต่งกายในการประกวด
๗.๑ ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องแต่งกายของตนตามระเบียบทีก่ ําหนด อันได้แก่
- รอบแรก ( รอบปฐมนิเทศ ) ชุดกีฬา (กองประกวดจะจัดจําหน่าย ณ วันรับสมัคร) รองเท้าผ้าใบ
ไม่สวมถุงน่อง และไม่พอกผิว
- รอบตัดสิน การแต่งกายจะเป็น ๒ ชุด ดังนี้ รอบแรก ชุดกีฬา ( เดินเต็มจํานวน ) รอบที่สอง
ชุดราตรียาว ตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่หรือไหมพื้นบ้าน ( เดินเต็มจํานวน ) ส่วนรอบต่อ ๆ ไปและรอบตัดสิน
ชุดราตรียาว ตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่หรือไหมพื้นบ้าน ( จะเป็นชุดเดียวกับที่เดินในรอบที่สองหรือไม่ก็ได้ )
- รองเท้า ผู้เข้าประกวดทุกคน ให้สวมใส่รองเท้าในการประกวดที่มีขนาดความสูงไม่เกิน ๕ นิ้ว
หากไม่ปฏิบัติตาม กองประกวด ฯ จะพิจารณาตัดคะแนนหรือให้ถอดรองเท้าเข้าประกวดแทน
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๗.๒ การเสริมสวย กองประกวดอนุญาตให้ทาํ การเสริมสวยใบหน้าและทรงผมได้ตามความเหมาะสม
๗.๓ เบ็ดเตล็ด ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัตติ ามระเบียบเกีย่ วกับการฝึกซ้อม การเข้าร่วมกิจกรรม
การแสดงตัวต่อสื่อมวลชน และระเบียบอื่นใดที่เกีย่ วข้องกับการประกวดตามที่จังหวัดขอนแก่น กําหนด
/ ๘. รายละเอียดตําแหน่งและรางวัล

-๓ ๘. รายละเอียดตําแหน่งและรางวัล
๘.๑ นางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ จะได้รับรางวัลเงินสด จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน )
พร้อมถ้วยเกียรติยศ, สายสะพาย และมงกุฎ
๘.๒ รองนางงามไหมขอนแก่ น อั น ดั บ ที่ ๑ จะได้ รั บ รางวั ล เงิ น สดจํ า นวน ๔๐,๐๐๐ บาท ( สี่ ห มื่ น บาทถ้ ว น )
พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
๘.๓ รองนางงามไหมขอนแก่น อันดับที่ ๒ จะได้รับรางวัลเงินสดจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
๘.๔ ขวัญใจประชาชน ได้รับรางวัลเงินสดจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) พร้อมถ้วยเกียรติยศและ
สายสะพาย
๘.๕ ขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับรางวัลเงินสดจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) พร้อมถ้วยเกียรติยศและ
สายสะพาย
๙. เงื่อนไขการรับรางวัล
เงินรางวัลและของรางวัลดังกล่าวข้างต้น จังหวัดขอนแก่นจะมอบให้แก่ผู้ได้รบั ตําแหน่งโดยตรง ผู้ส่งเข้าประกวด
ไม่มีสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว และตามเงื่อนไขทีจ่ ังหวัดขอนแก่นกําหนด ดังนี้
๙.๑ รางวัลตําแหน่งนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท จะแบ่งจ่ายรางวัล เป็น ๒ งวด คือ
งวดที่ ๑ จ่ายเมือ่ รับตําแหน่ง
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
งวดที่ ๒ เมื่อส่งมอบตําแหน่งให้กับนางงามไหมขอนแก่นในปีถัดไปจ่ายจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙.๒ รางวัลตําแหน่งรองนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ อันดับที่ ๑ และอันดับ ๒ รวมทั้งรางวัล ขวัญใจ
ประชาชน และรางวัล ขวัญใจสื่อมวลชน และรางวัลอื่น ๆ ( ถ้ามี ) กําหนดจ่ายทันทีที่ได้รบั ตําแหน่ง
๑๐. การตัดสินการประกวด
การตัดสินจะกระทําโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพตามที่จงั หวัดขอนแก่น
จะได้ทําการคัดเลือกและกําหนด ทั้งนีก้ ารตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
๑๑. การปฏิบัติ -หน้าที-่ ความรับผิดชอบของผู้ได้รับตําแหน่ง
ผู้เข้าประกวดทีไ่ ด้รับตําแหน่งจากการประกวดนางไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ ต้องดําเนินภารกิจตามที่จงั หวัด
ขอนแก่น กําหนดเป็นเวลา ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับตําแหน่งดังกล่าวโดย มีเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ผู้ที่ได้รับตําแหน่งนางงามไหมขอนแก่น รองนางงามไหมขอนแก่น และตําแหน่งอื่น ๆ มีความผูกพัน
กับกองประกวดนับตั้งแต่วนั ทีไ่ ด้รับตําแหน่งไปจนถึงวันส่งมอบตําแหน่งในปีต่อไป
๑๑.๒ นางงามไหมขอนแก่น รองนางงามไหมขอนแก่นและตําแหน่งอื่น ๆ ต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ นฐานะ
“ทูตวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว” ในนามจังหวัดขอนแก่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดขอนแก่น
๑๑.๓ นางงามไหมขอนแก่น รองนางงามไหมขอนแก่นและตําแหน่งอื่น ๆ จะต้องปฏิบัตภิ ารกิจหรือกิจกรรมอันเป็น
สาธารณกุศลหรือเข้าร่วมงานหรือภารกิจอื่นใดที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามจังหวัดขอนแก่น หรือกิจกรรมอืน่ ใด
ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่น โดยที่จงั หวัดขอนแก่นไม่จําต้องจัดค่าใช้จ่ายให้เพิ่มเติม ทัง้ นี้ ในกรณีที่มีภารกิจหรือ
กิจกรรมลักษณะดังกล่าวจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาจัดค่าใช้จ่ายให้ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน
๑๑.๔ นางงามไหมขอนแก่น รองนางงามไหมขอนแก่น และตําแหน่งอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามสัญญาทีก่ องประกวด
ได้ทํากับผู้สนับสนุนการประกวด
๑๒. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับตําแหน่งรองนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔
๑๒.๑ในกรณีทนี่ างงามไหมขอนแก่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองนางงามไหมขอนแก่นจะต้องเป็นผู้ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
๑๒.๒ ในกรณีของการปฏิ บัติหน้า ที่แทนตามข้อ ๑๒.๑ รองนางงามไหมขอนแก่น ผู้ปฏิบั ติหน้าที่ แทนไม่มีสิท ธิ
/๑๒.๓ จะต้อง...
เรียกร้อง หรือได้รับรางวัลประจําตําแหน่งนางงามไหมขอนแก่นไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

-๔–
๑๒.๓ จะต้องปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล หรือเข้าร่วมงานหรือภารกิจอื่นใดที่เป็นไปเพื่อการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดขอนแก่น หรือกิจกรรมอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่น โดยที่จังหวัด
ขอนแก่นไม่จําต้องจัดค่าใช้จ่ายให้เพิ่มเติม ทั้งนี้ในกรณีที่มีภารกิจหรือกิจกรรมลักษณะดังกล่าวจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาจัด
ค่าใช้จ่ายให้ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน
๑๓.การพ้นตําแหน่ง
นางงามไหมขอนแก่น รองนางงามไหมขอนแก่น และตําแหน่งอื่น ๆ จะพ้นตําแหน่งเมื่อ
๑๓.๑ ครบกําหนดวาระในตําแหน่ง (๑ ปี)
๑๓.๒ เสียชีวิต หรือพิการ
๑๓.๓ ลาออก
๑๓.๔ สมรส
๑๓.๕ มีครรภ์หรือให้กําเนิดบุตร
๑๓.๖ จังหวัดขอนแก่น พิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
๑๓.๖.๑ มีอาชีพ ประวัติ หรือมีความประพฤติอันจะนําความเสื่อมเสียมาสู่ตําแหน่งหรือเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคม
๑๓.๖.๒ กระทําการอันขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดี
๑๓.๖.๓ เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๓.๖.๔ เหตุอื่น ๆ ตามที่จังหวัดขอนแก่น เห็นสมควร
ในกรณีที่ผู้ได้รบั ตําแหน่ง พ้นจากตําแหน่งนางงามไหมขอนแก่นหรือรองนางงามไหมขอนแก่น ก่อนครบกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามทีร่ ะบุในข้อ ๑๓.๓ ถึง ข้อ ๑๓.๖ ดังกล่าวข้างต้น ให้ถอื ว่าผู้ที่พน้ ตําแหน่งเพราะเหตุ
ดังกล่าวนั้น กระทําผิดเงื่อนไขการประกวดและการรับตําแหน่งอันเป็นผลให้ ผู้นั้นถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล และต้องส่งมอบคืน
รางวัลทั้งหมดทีไ่ ด้รับให้แก่จงั หวัดขอนแก่นทันที โดยไม่มีสิทธิโ์ ต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ จากจังหวัดขอนแก่น
๑๔. ภาษี
รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนางงามไหมขอนแก่นนี้ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายในอัตราร้อยละ ๕
ของมูลค่าของรางวัลทัง้ หมดที่ได้รับ และ/หรือ ภาษีอื่นใดในอัตราตามทีก่ ฎหมายกําหนด (หากมี)
๑๕. การอนุญาตให้บันทึกภาพและเสียง
ผู้สมัครเข้าประกวดต้องยินยอมให้จงั หวัดขอนแก่น และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่จังหวัดขอนแก่น
กําหนด ทําการถ่ายทํา บันทึกภาพและเสียง สัมภาษณ์ ถ่ายรูป รวมทั้งดําเนินการอื่นใดเกีย่ วกับการดําเนินกิจกรรมและพฤติกรรม
การดํารงชีวิตของผู้สมัครได้ในเวลาใดๆและในทุกสถานที่และทุกอิริยาบถ (ไม่ว่าขณะนั้นผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จะรับรู้หรือรับทราบว่ากําลังถูกถ่ายทําหรือถูกบันทึกเทปอยูห่ รือไม่ก็ตาม)เพื่อที่จงั หวัดขอนแก่น จะได้นําภาพและเสียงมาเป็น
รายการเพือ่ อกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ หรือเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นใดตามที่จังหวัดขอนแก่นจะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องขอ
ความยินยอมจากผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน และ โดยผู้สมัครเข้าประกวดไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จาก
การถ่ายทํา การออกอากาศ การเผยแพร่ การจําหน่ายรายการ การแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากการประกวด นอกเหนือจากที่
กําหนดไว้ในระเบียบการและเงือ่ นไขฉบับนี้
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงจะดําเนินการให้บุคคลที่เกีย่ วข้องตามวรรคแรก ทําการอนุญาตให้จงั หวัดขอนแก่น
สามารถดําเนินการตามวรรคแรกได้ โดยผู้สมัครเข้าประกวดไม่มีสิทธ์ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการถ่ายทํา การออกอากาศ การ
เผยแพร่ การจําหน่ายรายการ การแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากการประกวด นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบการและเงื่อนไข
ฉบับนี้
๑๖. การโฆษณาประชาสัมพันธ์การประกวด และรายการ
ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดๆทีจ่ ังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดหรือจัดขึ้นเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การ
ประกวด รวมทัง้ รายการโทรทัศน์และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกีย่ วข้องกับการประกวด ไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาของการประกวดหรือหลังสิ้นสุดการประกวด โดยที่ผู้สมัครเข้าประกวดจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
/ ๑๗. ผู้สนับสนุนรายการ

-๕๑๗. ผู้สนับสนุนรายการ
๑๗.๑ ผู้สมัครเข้าประกวดต้องยินยอม และยอมรับในทุกสิ่งทีจ่ ังหวัดขอนแก่น ได้จัดหาไว้ในการประกวด รวมทั้งในการ
ถ่ายทํา รายการโทรทัศน์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ทั้งสภาพแวดล้อม บรรยากาศ อุปกรณ์ประกอบฉาก เสื้อผ้า
วัสดุ หรือสิง่ ของอื่นใดทีใ่ ช้ในการประกวด การถ่ายทํารายการ หรือการจัดกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกวด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
อาจเกีย่ วข้องกับชื่อ ตรายีห่ ้อ สัญลักษณ์ ข้อความหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของผู้สนับสนุนการแข่งขัน
หรือผู้สนับสนุนรายการ หรือผูส้ นับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เกีย่ วกับการแข่งขัน
๑๗.๒ ในการประกวดหรือการถ่ายทํารายการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ผู้สมัครเข้าประกวด
ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของจังหวัดขอนแก่น หรือบุคคลที่จงั หวัดขอนแก่นกําหนด ในการร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
อุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการใด ๆ ของผู้สนับสนุนรายการ
๑๗.๓ ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการประกวด หรือการถ่ายทํารายการ หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ผู้สมัครเข้าประกวดจะอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการที่จงั หวัดขอนแก่นกําหนด ได้จัดเตรียม
ไว้ให้เท่านั้น และผู้สมัครเข้าประกวดจะไม่กล่าวถึง นําเสนอ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรืออุปโภค บริโภคสินค้าหรือบริการของ
บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนรายการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก จังหวัดขอนแก่น ก่อน
……………………….

หมายเลข............................
ใบสมัครประกวด
นางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔
วันที่...............เดือน......................................พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ชื่อ/นามสกุลจริง(ไทย)..............................................................................................................................................................
ชื่อ/นามสกุลจริง (อังกฤษ)........................................................................................................................................................
๒. ชื่อ/นามสกุลที่ใช้ในการประกวด......................................................................................... ชื่อเล่น....................................................
๓. วันเกิด............เดือน.................................พ.ศ. ................ อายุ..........ปี...........เดือน....... สัญชาติ...........................
สถานที่เกิด อําเภอ...................................... จังหวัด....................................
๔. ภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที.่ ............หมู่บ้าน......................................ตรอก/ซอย..........ถนน.................ตําบล............... .อําเภอ.......................
. จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์.........................................................................
๕. สถานที่ตดิ ต่อปัจจุบัน
บ้านเลขที.่ ............หมู่บ้าน......................................ตรอก/ซอย...........ถนน.................. ตําบล..................อําเภอ.................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์.........................................................................
๖. ข้อมูลการศึกษา (โปรดระบุทั้งการศึกษาที่สาํ เร็จแล้วและกําลังศึกษาอยู่)
๖.๑ สําเร็จการศึกษา ( ระบุเพียง ๑ ระดับ ) ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท ปริญญาตรี อื่น ๆ ระบุ……………
สาขาวิชา....................................................สถาบัน.................................................เมื่อ พ.ศ ..................
๖.๒อยู่ระหว่างการศึกษา ( ระบุเพียง ๑ ระดับ ) ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท ปริญญาตรี อื่น ๆ ระบุ...........
สาขาวิชา....................................................สถาบัน................................................ .ปีท.ี่ .............
๗. ส่วนสูง..............................ซ.ม. น้ําหนัก................................ ก.ก. รอบอก..........................นิ้ว รอบเอว..........................นิ้ว
รอบสะโพก........................ นิ้ว ขนาดเสื้อ................................
๘. ภาษาที่พดู ได้
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
จีน
ญี่ปุ่น
อื่น ๆ .............................
๙. ประวัตกิ ารประกวด (เขียนเรียงลําดับจากตําแหน่งสุดท้ายที่ได้รับ)
๙.๑ ชื่องานที่เข้าประกวด.............................................................. ตําแหน่งที่ได้รับ..............................................เมื่อ พ.ศ.............
๙.๒ ชื่องานที่เข้าประกวด..................................................................ตําแหน่งที่ได้รับ............................................. เมือ่ พ.ศ............
๙.๓ ชื่องานที่เข้าประกวด..................................................................ตําแหน่งที่ได้รับ............................................. เมือ่ พ.ศ............
๑๐. งานอดิเรก ...................................................................................................................................................................
๑๑. ความสามารถพิเศษ ๑).......................................................................... ๒).......................................................................
๓)........................................................................... ๔).......................................................................
๑๓. หลักฐานประกอบการสมัคร
บัตรประจําตัวประชาชน ( ตัวจริง ) พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
หลักฐานการศึกษา (ตัวจริง ) พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
ทะเบียนบ้าน ( ตัวจริง )พร้อมสําเนา หน้าที่มีชื่อผู้สมัครเข้าประกวด จํานวน ๑ ชุด
ภาพถ่ายสีขนาด ๔x๖ นิ้ว แบบครึ่งตัว หน้าตรง จํานวน ๑ ใบ
ภาพถ่ายสีขนาด ๔x๖ นิ้ว แบบเต็มตัว หน้าตรง จํานวน ๑ ใบ
 หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ( กรณีผู้สมัครมีอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี )
 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา /หน่วยงาน ( กรณีเป็นนักศึกษา หรือ ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น )
 สูติบัตร หรือ สําเนาสูติบัตร จํานวน ๑ ชุด ( กรณีเป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น แต่ไม่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น )
อื่น ๆ ( ระบุ ) ………………………………………………………………………
/ ข้าพเจ้า

-๒ข้าพเจ้า นางสาว............................................................... ผู้สมัครเข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔
ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดทีก่ รอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ทีแ่ นบส่งมาพร้อมกับใบสมัครนีถ้ ูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ โดยตลอด
แล้วตกลงและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ ดังกล่าว รวมทั้ง
กติกาและกฎระเบียบอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการประกวดตามทีจ่ ังหวัดขอนแก่น จะได้กําหนดต่อไป
หากจังหวัดขอนแก่น ตรวจพบว่ามีข้อความใด ๆ ในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นสมัคร
ใบสมัครนั้นเป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริง หรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขทีร่ ะบุในระเบียบการและ
เงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางจังหวัดขอนแก่น ตัดสิทธิการเข้ารับการประกวด
นางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ ของข้าพเจ้า รวมทัง้ ตัดสิทธิการรับรางวัล (ในกรณีที่ได้รับรางวัล) ของข้าพเจ้าหรือให้ส่งมอบ
คืนรางวัลทัง้ หมดที่ได้รับให้แก่จงั หวัดขอนแก่น ได้โดยทันทีโดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิหรือไม่ใช้สทิ ธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ จากจังหวัด
ขอนแก่น ทั้งสิน้
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผู้เข้าประกวด
(....................................................)
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ส่งเข้าประกวด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................... .อําเภอ/หน่วยงาน/บริษทั ..........................
..............................................................โทรศัพท์........................................ในนาม............................................................
ได้ทราบวัตถุประสงค์ ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ แล้วทุกประการ และมีความยินดี
ขอส่ง นางสาว...................................................................................เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔
ลงชื่อ...................................................ผู้ส่งเข้าประกวด
(....................................................)
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ปกครองให้ความยินยอม
(สําหรับกรณีผู้สมัครเข้าประกวดมีอายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์)
ข้าพเจ้า นาย...................................................................................และนาง.................................................................
อยู่บ้านเลขที่..........................................หมู่บ้าน...........................................................ตรอก/ซอย..............................................
ถนน....................................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.................................................
จังหวัด................................................เกีย่ วข้องเป็น บิดา/มารดา หรือ..............................................................ในฐานะผู้ปกครองโดย
ชอบด้วยกฎหมาย(ในกรณีที่ไม่มีบิดาและมารดา) ของ นางสาว..................................................................ผู้เข้าประกวดนางงามไหม
ขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔ ได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงือ่ นไขการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔
โดยตลอดแล้ว และตกลงให้ความยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๔
ทุกประการ
ลงชื่อ....................................................................บิดา
(............................................................)
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕๔

ลงชื่อ....................................................................มารดา
(............................................................)
วันที่.....................เดือน....................................พ.ศ. ๒๕๕๔

ลงชื่อ....................................................................ผู้ปกครอง
(............................................................)
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ. ๒๕๕๔

