ใบสมัครเข้ าประกวดเวที
Mrs.Universe Thailand 2017
หมายเลขใบสมัคร……………..……
ชื่อ-นามสกุล (ไทย/อังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………….
อายุ…………….ปี ส่วนสูง……………..ซม . น ้าหนัก………….กก. สัดส่วน…………………………ขนาดเสื ้อผ้ า……………….……
สัญชาติ………….…… เชื ้อชาติ ……………….… ศาสนา…………………………… วัน/เดือน/ปี เกิด…………………………………….
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ านเลขที่ ……………… ซอย…………………………………………...ถนน……………………………………………………..
แขวง………………………….. เขต………………………………….. จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์………………………..
สถานภาพปั จจุบนั

…..สมรส …..หย่าร้ าง …..อยู่กบ
ั สามี …..ไม่อยู่กบั สามี

จานวน……………..ปี

ความสามารถพิเศษ…………………………………………………………………………………อาชีพ……………………………………………
ประสบการณ์การประกวดฯ………………………………………………………สถานภาพทางสังคม…………………………………………
มุมมองต่อสถาบันครอบครัว……………………………………………………………………………………………………………………………
คติประจาใจ………………………………………………………………………………สัตว์ที่เลี ้ยง…………………………………………………
กีฬาที่ชอบ……………………………………………………………กิจกรรมยามว่าง………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ (ติดต่อได้ จริ ง)……………………………………………..หมยเลขโทรศัพท์สารอง……………………………………..
Line ID:…………………………………. Facebook :……………………………………… Email :…………………………………………….
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามที่กองประกวดฯ กาหนดทุกประการ และข้ อมูลในใบสมัคร เป็ นข้ อมูล
ที่ถูกต้ อง เป็ นความจริง และยินดีในการตราวจสอบจากกองประกวดต่อไป
หมายเหตุ : กองประกวดมีสิทธิโดยชอบธรรมในภาพเผยแพร่ภาพถ่ายของผู้เข้ าประกวด และบันทึกภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหว, และเสียงของผู้เข้ าประกวดระหว่าง
ทากิจกรรม และยินยอมให้ กองประกวดฯ นาภาพต่างๆเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะได้ กองประกวด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากการไม่ได้ เข้ าร่วม
ประกวด ด้ วยเหตุผลต่างๆ ที่เกิดจากผู้เข้ าประกวด ทุกกรณี

สิ่งที่ต้องเตรี ยมมาวันยื่นใบสมัคร

ลงชื่อผู้เข้ าประกวดฯ ……………………………………………

-รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 4x6 นิ ้ว จานวน 2

(……………………………………………)

-รูปสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
-เอกสารการสมรส (ถ้ ามี)

ลงชื่อกองประกวดฯ ………..……………………………………

*** หมายเหตุ : วันสมัครประกวดให้ นาเอกสารหลักฐานมาแสดงพร้ อมใบสมัคร

(……………………………………………)

Mrs. Universe Thailand 2017
“จักรวาล สู่ จักรวาล” UNIVERSE to UNIVERSE
ค้ นหาสตรี ไทย ที่มีความสง่ างาม สมบูรณ์ แบบทัง้ ในบ้ านและนอกบ้ านสู่เวทีระดับโลก
Mrs. Universe
เป็ นเวทีนางงามระดับโลก จากประเทศ บัลแกเรี ย ก่อตั ้งขึ ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ หู ญิ งที่สมรสแล้ ว
จากทัว่ โลก อายุระหว่าง 25-45 ปี มีบทบาทในครอบครั ว อาชีพ และ บทบาทต่อสังคมด้ านสิทธิ มนุษยชน เพื่อเข้ ากิจกรรนี ้
สาหรับประเทศไทย เคยเข้ าร่ วมประกวดเวทีนี ้ในปี 2014 เป็ นต้ นมา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ GEL EDUCATION CENTER CO., LTD.
ดร.พรทิพย์ วงษ์ เชิดขวัญ และ นายปริ ญญา วงษ์ เชิดขวัญ ผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดอย่างเป็ นทางการ จะเป็ นผู้จัด
ประกวด Mrs. Universe Thailand 2017 ในคอนเซ็ป ต์ UNIVERSE to UNIVERSE ค้ นหาสตรี ไ ทย ที่ มี
ความสง่ า งาม สมบู ร ณ์ แ บบทั ง้ ด้ า น ครอบครั วและสั ง คม เป็ นตัว แทนประเทศไทย เข้ า ร่ ว มประกวดเวที ร ะดับ โลกที่
เมืองกวางโจว ประเทศจีน ในปี 2017

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ค้ น หาสุภ าพสตรี ที่ ผ่ านการสมรสและยังอยู่ในสถานภาพสมรสอยู่ ที่ มี ทัง้ บุ คลิ กภาพ เชาว์ ปั ญ ญา ความรู้
ความสามารถและ มี ความพร้ อมในด้ านต่างๆ ทัง้ วัยวุฒิ คุณ วุฒิ เป็ น ตัวแทนประเทศไทยเข้ าร่ วมประกวดในเวที
Mrs. Universe 2017 ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน
2. เพื่อยกระดับฐานะสตรี ที่ผ่ านการสมรสแล้ วให้ มีพื น้ ที่ได้ แสดงออกซึ่งความสามารถไม่ ใช่แค่บ ทบาทของความเป็ น
ภรรยาและแม่ที่เลี ้ยงลูกให้ มีศกั ยภาพเท่านั ้น
3. เพื่อเผยแพร่ ภาพลักษณ์ที่ดขี องประเทศไทยและความเป็ นไทยในด้ านต่างๆออกสู่สายตานานาชาติ

4. เพื่อร่ วมรณรงค์ “ต่อต้ านความรุนแรง ในเด็กและสตรี ”
คุณสมบัติของผู้เข้ าประกวด
1. เป็ นสุภาพสตรี สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-45 ปี
2. จบการศึกษาระดับ อุดมศึกษา หรื อ เทียบเท่า
3. เป็ นสุภาพสตรี ที่สมรสแล้ ว และ จดทะเบียน อย่างถูกต้ องตามกฎหมายไทย
4. เป็ นบุคคลที่ประกอบวิชาชีพสุจริ ต ไม่เป็ นภัยต่อสังคมไทย
5. เป็ นบุคคลที่ไม่มีโรคประจาตัว อาทิ โรคหืดหอบ โรคหัวใจ โรคติดต่อ ฯลฯ
วิธีการสมัคร
สมัครทาง Social Media ที่เว็บไซต์ www.mrsuniversethailand.com
FB/IG : mrsuniversethailand
youtube : mrsniversethailand

รางวัลของผู้ได้ ตาแหน่ ง ชนะเลิศ
Mrs. Universe Thailand 2017
ได้ รับรางวัลกว่า 1,000,000 บาท / มงกุฎเพชร-สายสะพาย / เป็ นตัวแทนประเทศไทยสู่เวที Mrs. Universe 2017
ที่ประเทศจีน ของรางวัลจากผู้สนับสนุน ฯลฯ

รางวัลของผู้ได้ ตาแหน่ ง รองชนะเลิศ อันดับ 1
Mrs. Universe Thailand 2017
ได้ รับ เงินสด 50,000 บาท / สายสะพาย / ของรางวัลจากผู้สนับสนุน ฯลฯ

รางวัลของผู้ได้ ตาแหน่ ง รองชนะเลิศ อันดับ 2
Mrs. Universe Thailand 2017
ได้ รับเงินสด 30,000 บาท / สายสะพาย / ของรางวัลจากผู้สนับสนุน ฯลฯ

รางวัลของผู้ได้ ตาแหน่ ง
Mrs. Poppular Vote
Mrs. Photogenic
Mrs. Body Perfect
ได้ รับ เงินสดท่านละ 20,000 บาท / สายสะพาย / ของรางวัลจากผู้สนับสนุน ฯลฯ

สนใจติดต่ อสอบถาม กองประกวดฯ ได้ ท่ ี คุณปริ ญญา วงษ์ เชิดขวัญ : 082-3252631

