
  

ใบสมัครประกวด 
มิส แอมมิที ไทยแลนด์-ไชนา่ 2014 

หมายเลข.......................................... 

วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ..................... 

1. ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย)........................................................................................................................................................................ 

  ชื่อ-นามสกุลจริง (อังกฤษ) .................................................................................................................................................................... 

2. ชื่อ-นามสกุล (ที่ใช้ในการประกวด)..............................................................................ชื่อเล่น............................................................. 

3. วันเกิด..................................เดือน...............................................พ.ศ...................................อายุ......................ปี.......................เดือน 

   เชื้อชาติ...................................สัญชาติ.................................ศาสนา.........................สถานที่เกิด อ าเภอ.............................................. 

   จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์..................................ประเทศ................................................................................. 

4. ชื่อบิดา................................................................................. อายุ..................ปี อาชีพ........................................................................ 

    ชื่อมารดา............................................................................. อายุ..................ปี อาชีพ........................................................................ 

5. ภูมิล าเนาตามทะเบียนส ามะโนครัว 

   บ้านเลขท่ี.........................หมู่บ้าน.......................................ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................ 

   ต าบล/แขวง........................................................................อ าเภอ/เขต............................................................................................... 

   จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์มือถือ........................................................ 

6. สถานที่ติดต่อปัจจุบัน 

   บ้านเลขท่ี.........................หมู่บ้าน...............................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................................ 

   ต าบล/แขวง............................................................อ าเภอ/เขต.......................................................................................................... 

   จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์มือถือ...................................................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน................................................................สถานที่ท างาน............................................................................................................. 

   ....................................................................................................................................................................................................................................... 

8. การศึกษา(โปรดระบุทั้งการศึกษาท่ีส าเร็จแล้ว และที่ก าลังศึกษาอยู่ ) 

   - ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 พ.ศ............. จากโรงเรียน..............................................จังหวัด......................................................... 

   - ก าลังการศึกษาระดับอาชีวศึกษาชั้นปีที่........ คณะ..........................วิทยาลัย..............................................จังหวัด.......................... 

   - ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาชั้นปีที่.......คณะ..........................วิทยาลัย................................................จังหวัด......................... 

   - ก าลังการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่........ คณะ...........................มหาวิทยาลัย.........................................จังหวัด......................... 

   - ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.......... คณะ...........................มหาวิทยาลัย.........................................จังหวัด........................ 

   - ก าลังการศึกษาปริญญาโท ปีที่..................... คณะ..........................มหาวิทยาลัย.........................................จังหวัด......................... 

   - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทปีที่............คณะ...........................มหาวิทยาลัย.........................................จังหวัด......................... 

 



  

9. สีผม................................... สีตา........................................ ส่วนสูง......................................ซม.  น้ าหนัก.....................................กก.  
รอบอก.........................................นิ้ว     รอบเอว................................................. นิ้ว    รอบสะโพก................................................ นิ้ว 
ขนาดเสื้อ.................................................................................... ขนาดชุดว่ายน้ า.................................................................................... 
ขนาดรองเท้ากีฬา...................................................................... ขนาดรองเท้าส้นสูง.............................................................................. 
10. ภาษาท่ีพูดได้         อังกฤษ            ดี              ปานกลาง             น้อย 

                        จนี                  ดี              ปานกลาง             น้อย 
        อ่ืนๆ.................................................................................. 

11. งานอดิเรก........................................................................................................................................................................................ 
12. ความสามารถพิเศษ (1)...................................................(2)........................................................(3)................................................. 

        (4)...................................................(5)........................................................(6)................................................. 

ประวัติการประกวด(เขียนเรียงล าดับจากต าแหน่งสุดท้ายที่ได้รับ) 

1. ชื่องานที่เข้าประกวด................................................................ต าแหน่งที่ได้รับ…………………………………………….ปี พ.ศ.................... 
2. ชื่องานที่เข้าประกวด................................................................ต าแหน่งที่ได้รับ…………………………………………….ปี พ.ศ.................... 
3. ชื่องานที่เข้าประกวด................................................................ต าแหน่งที่ได้รับ…………………………………………….ปี พ.ศ.................... 

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไทย 
2. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล(ถ้ามี) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อผู้เข้าสมัครประกวด 
4. ส าเนาหลักฐานการศึกษา 
5. ภาพถ่ายสีเต็มตัวขนาด 3x5 นิ้วหรือ ขนาด 4x6 นิ้ว จ านวน 2 ใบ 
6. ภาพถ่ายสีหน้าตรงไม่มีเครื่องส าอางบนใบหน้าไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตา ไม่ปกปิดใบหน้าขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

1.    เพศหญิงโดยก าเนิด และต้องมีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อสายจีน ถือบัตรประจ าตัวประชาชนของประเทศไทย 
2.    มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี ในวันปิดรับสมัคร (กรณีอายุต่ ากว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจาก  
      ผู้ปกครอง) 
3.   ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 165 เซนติเมตร 
4.    สถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรส – งานเลี้ยง / พิธีแต่งงาน หรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้ก าเนิด 
      บุตรมาก่อนแต่อย่างใด 
5.    มีการศึกษาไม่ต่ ากว่า ม.6/เทียบเท่า - ปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องอ่านเขียนพูดและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
6.   ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือยหรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตี พิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆหรือ 
      แพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน 
7.   ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม  
     ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย และไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 
8.   เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง 
9.    มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด 
 
 

   

   



  

หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารใดๆ เพิ่มเติมเพ่ือยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น 
แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส าหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ข้าพเจ้า นางสาว ................................................................ ....................... ผู้เข้าสมัครประกวด มิส  แอมมิที ไทยแลนด์- ไชน่า 2014      
ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดท่ีกรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุก
ประการ 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด มิส  แอมมิที ไทยแลนด์- ไชน่า  2014 ดังกล่าว 
รวมทั้งกติกาและกฎระเบียบอ่ืนใดอันเกี่ยวข้องกับการประกวดตามท่ีได้ก าหนดต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้ารับทราบ และยินดีจ่ายเงิน จ านวน 20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน ) ให้กับกองประกวด  มิส แอมมิที ไทยแลนด์- ไชน่ า            
2014 หากข้าพเจ้าผ่านเข้ารอบ 15 คน และข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งให้กับทางกองประกวดฯ ทราบ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 9.00-
12.00 น.  

2. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามกฎ และระเบียบ ในการเข้าร่วมประกวดซึ่งก าหนดโดยกอ งประกวด บริษัท ฮุ่ยหลง อินเตอร์เนชั่นแนล 
มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด    หากฝ่าฝืน หรือท าผิดกฎ หรือระเบียบในระหว่างการเข้าร่วมประกวด ข้าพเจ้ายินยอมให้กองประกวด
ปลดออกจากการประกวดโดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น 

3. ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมทุกกิจกรรมในระหว่างก ารประกวดโดยไม่มีเงื่อนไข และพร้อมให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้านกับกองประกวด 
เพ่ือให้การประกวดเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และราบรื่น 

4. ข้าพเจ้าจะยอมรับผลการตัดสินจากคณะกรรมการการประกวด มิส แอมมิที ไทยแลนด์- ไชน่า 2014 โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ไม่ว่า
ข้าพเจ้าจะได้รับต าแหน่งหรือไม่ก็ตาม 

5. การปฏิบัติการหรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้ บริษัท ฮุ่ยหลง อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด   ซึ่งเป็นผู้จัดประกวด 
ได้รับความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ในการจัดประกวดรวมถึง ขัดต่อศีลธรรมอันดี หากข้ึนจากการกระท าของ
ข้าพเจ้าแต่อย่างใดระหว่างการประกวด ข้าพเจ้ายินยอมถูกปลดออกจากต าแหน่งจากการประกวดโดยไม่ติดใจเรียกร้อง ค่าชดเชย หรือ
เงินค่าสมัครคืนแต่อย่างใดและยินดีชดเชยความเสียหายดังกล่าวตามเหตุอันควร 

 หากตรวจพบว่ามีข้อความใดๆ ในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ที่ยื่นไว้ให้นั้นเป็นเท็จ หรือไม่
เป็นความจริงหรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ได้ระบุในร ะเบียบการและเงื่อนไขการประกวด           
มิส แอมมิที ไทยแลนด์- ไชน่า 2014 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ตัดสิทธิการเข้าร่ วมการประกวด มิส  แอมมิที ไทยแลนด์- ไชน่า 2014    
ของข้าพเจ้า หรือยึดคืนต าแหน่ง (กรณีได้รับต าแหน่งนั้นๆ ) รวมทั้ง (ในกรณีที่ได้รับรางวัล ) ตัดสิทธิการรับรางวัลของข้าพเจ้าหรือส่ง
มอบคืนของรางวัลทั้งหมดท่ีได้รับ โดยทันทีที่ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิหรือไม่ใช่สิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

     ลงชื่อ........................................................................................ผู้เข้าประกวด 

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

        วันที่....................................เดือน..................................พ.ศ....................... 



  

ผู้ส่งเข้าประกวด 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................................................... 

บริษัท...............................................................................................................โทรศัพท.์............................................................................ 

ในนามของ.................................................................................................................................................................................................. 

ได้ทรายวัตถุประสงค์ ระเบียบการและเงื่อนไขของการประกวด มิส  แอมมิที ไทยแลนด์-ไชน่า 2014 แล้วทุกประการ และมีความยินดี 

ขอส่ง นางสาว.............................................................................................................เข้าประกวด มิส แอมมิที ไทยแลนด์-ไชน่า 2014 

 

 

ลงชื่อ........................................................................................ผู้ส่งเข้าประกวด 

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

      วันที่....................................เดือน..................................พ.ศ....................... 

 

ผู้แนะน าเข้าสู่การประกวด 

              สถาบันการศึกษา........................................................... 

         ตัวแทนจากจังหวัด.......................................................... 

         อ่ืนๆ (โปรดระบุความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร)................................................................................................................ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย............................. 

ถนน...................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.......................................... 

โทรศัพท.์............................................................................................มือถือ............................................................................................... 

สถานที่ท างาน......................................................................................โทรศัพท์ที่ท างาน........................................................................... 

ขอรับรองว่านางสาว............................................................................ผู้เข้าสมัครประกวด มิส แอมมิที ไทยแลนด์-ไชน่า 2014 

 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด มิส แอมมิที ไทยแลนด์-ไชน่า 2014 ทุกประการ 

ลงชื่อ........................................................................................ผู้แนะน าเข้าสู่การประกวด 

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

    วันที่....................................เดือน..................................พ.ศ....................... 

 

 

 



 

 

ผู้ปกครองให้ความยินยอม (ส าหรับกรณีผู้สมัครเข้าประกวด มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร) 

 

ข้าพเจ้า นาย....................................................................................และนาง.............................................................................................
อยู่บ้านเลขท่ี.................................หมู่บ้าน......................................................................ตรอก/ซอย......................................................... 
ถนน....................................................................................ต าบล/แขวง..........................................  อ าเภอ/เขต....................................
จังหวัด...............................................เกี่ยวข้องเป็น มิดา/มารดา หรือ.................................ในฐานะผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ใน
กรณีท่ีไม่มีบิดามารดา ) ของนางสาว ...................... ......................................................... ผู้เข้าประกวดมิส  แอมมิที ไทยแลนด์- ไชน่า 
2014 ได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด มิส แอมมิที ไทยแลนด์-ไชน่า 2014 โดยตลอดแล้ว และตกลง
ให้ความยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด มิส แอมมิที ไทยแลนด์-ไชน่า 2014 ทุกประการ 

 

 

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

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

      วันที่.............................เดือน................................พ.ศ....................... 
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