(ราง)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การรับสมัครเขารวมโครงการประกวด
รเขารวมโครงการ
“มิมิสนครราชสีมาเกมสา ”
***************
ดวยจังหวั
งหวัดนครราชสีมา จะจัดโครงการ มิสนครราชสีมาเกมส) โดยมีวัตถุประสงค)เพื่อใหเกิดความยึดมั่ น
ในหลักคุณธรรม รูรักสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย มีน้ําใจเป#นนักกีฬา มีความซื่อสัตย)สุจริต และเป#นตัวแทนในการ
ประชาสัมพันธ)การแข-งขันกีฬาและเป#
และเป#นผูถือป0ายในพิธีเป1ด – ป1ด การแข-งขันกีฬาแหแห-งชาติครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส)”
และการแข-งขันกีฬาคนพิการแห-งชาติ
งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “โคราชเกมส)” โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติผูสมัคร
เฉพาะผูที่มีภูมิลําเนาและสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาา)
๑. ผูสมัครเป#นผูมีสัญชาติไทย (เฉพาะผู
๒. ผูที่เขาประกวดตองเป#นหญิงโสด มีอายุระหว-าง ๑๖ – ๒๕ ปZ (ตามปZ
ตามปZเกิด)
๓. ส-วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป
๔. ไม-เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความ
ประพฤติอันเป#นที่รังเกียจของสังคม
๕. สามารถเป#นตัวแทนประชาสัมพันธ)การแข-งขันกีฬาแห-งชาติ ครั้งที่ ๔๓ และกีฬาคนพิการแห-งชาติ
ครั้งที่ ๓๓ จนเสร็จสิ้นการแข-งขัน
๒. วิธีสมัคร
บสมัครตามแบบฟอร)มการสมัครโครงการ “มิมิสนครราชสีมาเกมส)”
๑. กรอกใบสมั
๒. แนบสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๔. ติดรูปถ-ายขนาดโปสการ)ดครึ่งตัว จํานวน ๑ รูป และเต็มตัว จํานวน ๑ รูป
๕. รับส-งเอกสารการสมัครขางตน ไดที่ ประชาสัมพันธ)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท)
๐-๔๔๐๐-๙๐๐๙
๙๐๐๙ โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๔๗๓๙ Website : WWW.nrru.ac.th
rru.ac.th EE-mail:
nrrupr@gmail.com
๓. การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
๓.๑ รอบแรก
- คณะกรรมการคัดเลือกผูผ-านการคัดเลือกโครงการ “มิมิสนครราชสีมาเกมส)” จะพิจารณาคัดเลือก
ผูเขาร-วมโครงการฯ รอบแรก โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัคร และดําเนินการให
คะแนนจากแบบฟอร)มการสมัครโครงการฯ ที่ผูสมัครส-งมาเป#นสําคัญ

๓.๒ รอบสอง
- คณะกรรมการจะทําการคัดเลือกผูผ-านการคัดเลือกโครงการ “มิสนครราชสีมาเกมส)”ในรอบแรก
จากใบสมัครและจะดําเนินการสัมภาษณ)ผูผ-านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อคัดเลือกเป#นผูผ-านเขารอบ จํานวน
๗๗ คน เพื่อประกวดในรอบสุดทาย โดยวัน เวลา สถานที่จะแจงอีกครั้ง
๓.๓ รอบสุดทาย
- ผูผ-านเขารอบสุดทาย จํานวน ๗๗ คน เขาประกวด ณ วันเวลา สถานที่ตามกําหนด โดยรอบ
แรกของการประกวดรอบสุดทายสวมใส-ชุดตะเบงมาน และชุดกีฬาตามลําดับ (ชุดกีฬาทางคณะกรรมการ
การประกวดจัดให)
- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกผูผ-านการคัดเลือกโครงการ “มิสนครราชสีมาเกมส)” ถือ
เป#นที่สิ้นสุด และมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัลเยาวชนดีเด-น เนื่องในวันกีฬาแห-งชาติ ของการกีฬา
แห-งชาติประเทศไทย
- ผูผ-านการคัดเลือกเขาร-วมโครงการ “มิสนครราชสีมาเกมส)” ทุกคนจะไดรับเกียรติบัตรจากจังหวัด
นครราชสีมา มีเงินรางวัลดังนี้
รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ จํานวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. กําหนดการรับสมัครและคัดเลือก
เป1ดรับสมัครตั้งแต-บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๗
๕. กิจกรรมโครงการ “มิสนครราชสีมาเกมส)”
ผูผ-านการคัดเลือกเขาร-วมโครงการ “มิสนครราชสีมาเกมส)”จะตองเขาร-วมโครงการฯ ที่กําหนดดังนี้
๕.๑ กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ของ “มิสนครราชสีมาเกมส)”
๕.๒ ผูผ-านการคัดเลือก จํานวน ๗๗ คน และผูไดรับตําแหน-งต-างๆ จะตองเขาร-วมกิจกรรมต-างๆ
ที่ทางจังหวัดจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ)การแข-งขัน และเขาร-วมถือป0ายในพิธีเป1ด – ป1ด การ
แข-งขันกีฬาแห-งชาติครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส)” และการแข-งขันกีฬาคนพิการแห-งชาติ
ครั้งที่ ๓๓ “โคราชเกมส)” โดยไม-มีเงื่อนไข
๖. การติดตอสอบถาม
ประชาสัมพันธ)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท) ๐-๔๔๐๐-๙๐๐๙ โทรสาร
๐-๔๔๒๔-๔๗๓๙ Website : WWW. nrru.ac.th E-mail: nrrupr@gmail.com
ประชาสัมพันธ) หางสรรพสินคา The Mall นครราชสีมา โทรศัพท) ๐-๔๔๒๓-๑๐๐๐
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธงชัย ลืออดุลย))
รักษาการผูว-าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ใบสมัครผูเขาประกวด “มิสนครราชสีมาเกมส-”

NO…………………/2014

สําหรับเจ้ าหน้ าที

ขอมูลผูสมัคร
ภาษาไทย) (นางสาว)...............................................................................
)..........................................................................................................
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย
2. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอั
ภาษาอังกฤษ
กฤษ) (MISS) .............................................................................
.....................................................................................
3. สัญชาติ.........................................ศาสนา...........................................เพศ.......................
.........................................
....................................................
4. วัน เดือน ปZที่เกิด................................................อายุ
................................................ .......................ปZปZ จังหวัดที่เกิด...................................
5. ชื่อ – นามสกุล ของบิดา.......................................................
.........................................................................อาชีพ.............................................
6. ชื่อ – นามสกุล ของมารดา......................................................................อาชี
ของมารดา
พ............................................
7. ที่อยู- (ที่สามารถติดต-อได)................
)..............................................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
8. หมายเลขโทรศัพท)ที่ติดต-อไดสะดวก (บาน)...........................................(มือถือ)...........................................
9. E-mail
mail Address…………………………………………………………………………………………………………
Address………………………………………………………………………………………………………….………………..
10. ปwจจุบันกําลังศึกษาระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปZที่...........................................................................................................................
......................................................................................
อุดมศึกษาปZที่........................................................................................................................
..................................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................................................................................................
................................................................................. .............................................
11. ความสามารถพิเศษ........................
.......................................................................................................................................
...............................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขอมูลสถาบันการศึกษา (กรณี
กรณียังอยู-ในระหว-างกําลังศึกษา)
ษา
12. ชื่อสถาบัน (โรงเรียน/วิวิทยาลัย/สถาบัน)....................................................................................................
..........................................................
13. สังกัด
รัฐบาล
เอกชน
14. ที่ตั้งสถาบัน.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................ พท)หมายเลข(โปรดระบุ
............................................................................โทรศั
โปรดระบุรหัสทางไกล).......................
ทางไกล
หมายเหตุ : ผูสมัครจะตองแนบ
1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร)มการสมัครโครงการ “มิสนครราชสีมาเกมส)”
พรอมแนบใบรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา
2. แนบสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมรั
รอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4. ติดรู
ดรูปถ-ายขนาดโปสการ)ด จํานวน 1 รูป (กรุ
กรุณากรอกรายละเอียดดวยตัวบรรจง หรือ พิมพ))

