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ใบสมัครเข*าร,วมการประกวด “Miss Wellness World Thailand 2024” 

การประกวด Miss Wellness World มีจุดประสงค:ในการคัดเลือกสุภาพสตรีที่มีภาวะสุขสภาพที่ดี 

เพื่อเปHนตIนแบบและเปHนทูตดIานสุขสภาพของประเทศไทยและพื้นที่ตQาง ๆ ซึ่งจะเปHนบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อน

วิสัยทัศน:ประเทศไทยเปHน ‘เมืองหลวงสุขสภาพโลก’ การกำหนดนิยาม ‘ความสวย’ หรือ ‘ความงาม’ ของ 

Miss Wellness จึงมีจุดเนIนที่อยูQบนฐานของแนวคิดสุขสภาพภายใน (Internal Wellness) ประกอบดIวย 

สุขสภาพ กาย ใจ และจิต 

 

กำหนดการประกวด 

(1) ปcดรับสมัครผูIเขIาประกวด วันอาทิตย:ท่ี 12 มีนาคม 2566 

(2) ประกาศผลผูIผQานเขIารอบ Audition ท่ีกรุงเทพฯ วันเสาร:ท่ี 18 มีนาคม 2566 

(3) การแขQงรอบ Audition เพ่ือคัดเลือกผูIเขIาประกวด วันเสาร:ท่ี 25 มีนาคม 2566 

(4) การเก็บตัวรอบท่ี 1 การใหIความรูIเร่ือง wellness วันศุกร:ท่ี 7 - วันเสาร:ท่ี 10 เมษายน 2566 

(5) การเก็บตัวรอบท่ี 2 การใหIความรูIเร่ืองการเปHนนางงาม วันพุธท่ี 24 - วันศุกร:ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 

(6) ซIอมสำหรับการประกวดรอบ Preliminary วันเสาร:ท่ี 27 พฤษภาคม 2566 

(7) การประกวดรอบ Preliminary วันอาทิตย:ท่ี 28 พฤษภาคม 2566 

(8) ซIอมสำหรับการประกวดรอบตัดสิน (Final) วันจันทร:ท่ี 29 พฤษภาคม 2566 

(9) รอบการตัดสิน (Final) วันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2566 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดI 

 

คุณสมบัติผู*สมัครเข*าประกวด 

1. เพศหญิงโดยกำเนิด และตIองมีสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย 

2. มีอายุถึง 29 ป~ในวันที่สมัคร (กรณีผูIสมัครอายุต่ำกวQา 20 ป~ นับจากวันรับสมัคร ใหIมีเอกสารยินยอม

จากผูIปกครอง) 

3. มีสถานภาพโสด และไมQเคยผQานการสมรสตามกฎหมาย 

4. มีบุคลิกดี กริยาทQาทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรูI มนุษยสัมพันธ:ดี 

5. สามารถใชI social media ในการสรIางตัวตนใหIตัวเองไดI 

6. มีสุขภาพดีท้ังรQางกายและจิตใจ และไมQเปHนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

7. ไมQสูบบุหร่ี หรือเสพยาเสพติด 

8. ตIองไมQเคยถQายภาพศิลป�กึ่งเปลือยหรือโป�เปลือยหรือภาพที่เขIาขQายอนาจารขัดตQอจารีตประเพณีและ

ศีลธรรมอันดีของสังคมไทย ไมQวQาจะไดIรับการตีพิมพ:ในสื่อสิ่งพิมพ:ประเภทตQาง ๆ หรือแพรQภาพผQาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส:มากQอนหรือปรากฏภายหลัง 
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9. ตIองไมQเคยประกอบอาชีพอันเปHนท่ีเส่ือมเสียตQอจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของสังคมไทยหรือ

ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 

10. ตIองไมQเคยมีประวัติอาชญากรรมหรือตIองคดี 

11. ตIองไมQเปHนบุคคลลIมละลาย (ผูIมีหน้ีสินลIนพIนตัว) 

 

เอกสารที่ใช*ในการสมัคร 

0 ใบสมัครเขIารQวมการประกวด Miss Wellness World Thailand 2024  
0 สำเนาบัตรประชาชน 

0 สำเนาทะเบียนบIาน 
0 เอกสารยินยอมเปcดเผยขIอมูล 

0 เอกสารยินยอมจากผูIปกครอง (กรณีอายุไมQถึง 20 ป~)  
 
การส,งเอกสารการสมัคร 

กรุณาสQงเอกสารการสมัครท้ังหมดเขIามายังอีเมล Misswellness.worldthailand@gmail.com โดยต้ังช่ือ

อีเมลวQา “สมัครเขIารQวมประกวด MWWT 2024_ช่ือ นามสกุล”  

 
ส,วนที่ 1 ประวัติส,วนตัว 

ช่ือ    ช่ือกลาง    นามสกุล       . 

Name    Middle name   Surname       .   

ช่ือเลQน    Nickname   วัน เดือน ป~เกิด (ค.ศ.)       .  

อายุ  ป~ เลขท่ีบัตรประชาชน 0-0000-00000-00-0  วันหมดอายุ      .     

น้ำหนัก  กิโลกรัม  สQวนสูง     เซนติเมตร  สัดสQวน อก  เอว    สะโพก     . 

ขนาดรองเทIา (EU)  โรคประจำตัว           . 

ประวัติการแพIอาหารหรือยา             . 

 

ส,วนที่ 2 ข*อมูลการติดต,อ 

ท่ีอยูQตามทะเบียนบIาน บIานเลขท่ี  หมูQท่ี      หมูQบIาน/อาคาร        .  

ตำบล    อำเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย:      .  

เบอร:โทรศัพท:มือถือ   เบอร:โทรศัพท:บIาน   Line ID      . 

Email                 . 

Facebook     Instagram         . 

Tiktok      Twitter          . 

เบอร:โทรท่ีสามารถติดตQอไดIในกรณีฉุกเฉิน – ความเก่ียวขIอง           . 

  



         ใบสมัครเข*าร,วมการประกวด “Miss Wellness World Thailand 2024” 

 

 3 หากท,านมีข*อสงสัย สามารถติดต,อสอบถามได*ที่ เบอรR 093 732 2250 

อีเมล misswellness.worldthailand@gmail.com 
 

ส,วนที่ 3 ประวัติการศึกษา การทำงาน และการฝ\กอบรม 

ระดับการศึกษาสูงสุด   0 ประถมศึกษาตอนตIน    0 ประถมศึกษาตอนปลาย   

0 มัธยมศึกษาตอนตIน    0 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  0 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
0 ปริญญาตรี    0 ปริญญาโท 
0 ปริญญาเอก    0 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)      . 

อาชีพป�จจุบัน/ตำแหนQง     องค:กร         . 

บุคคลอIางอิง ช่ือ-นามสกุล     เบอร:ติดตQอ       . 

ขIอมูลการฝ�กอบรม (หากมี)             .

                .

                .

                .

                .

                .

                . 

 

ส,วนที่ 4 ข*อมูลเพิ่มเติมสำหรับการประกวด 

ประวัติการเขIารQวมประกวดนางงาม และรางวัลท่ีไดIรับ           .

                .

                .

                .

ทQานสามารถใชIภาษาใดในการส่ือสารไดIบIาง 

0 ภาษาอังกฤษ   0 ภาษาจีน   0 ภาษาญ่ีปุ�น 
0 ภาษาเยอรมัน   0 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          . 

ความสามารถพิเศษ              .

ผูIสนับสนุนในการประกวด (หากมี)             .

ขIอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจำเปHนตIองใชIในการสมัคร กรุณาสQงเขIามาพรIอมเอกสารการสมัคร โดยตIองสQงขIอมูลดังตQอไปน้ี 

0  วิดีโอแนะนำตัว ความยาวไมQเกิน 2 นาที 
0 ประวัติการทำงานเพ่ือสังคม 
0 ภาพถQายแบบไมQแตQงหนIา และไมQใชI Application ในการแตQงภาพ (หนIาตรง, ดIานขIางซIาย-ขวา, 

คร่ึงตัว, เต็มตัว) 

 

  



         ใบสมัครเข*าร,วมการประกวด “Miss Wellness World Thailand 2024” 

 

 4 หากท,านมีข*อสงสัย สามารถติดต,อสอบถามได*ที่ เบอรR 093 732 2250 

อีเมล misswellness.worldthailand@gmail.com 
 

ส,วนที่ 5 การเลือกพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจนางงาม 

ในกองประกวด Miss Wellness World Thailand น้ัน ผูIเขIาประกวดท่ีผQานเขIารอบหรือไดIรับตำแหนQง จำเปHน

จะตIองกลับไปสังกัดอยูQในตำบล อำเภอ และจังหวัดตQาง ๆ เพ่ือปฏิบัติภารกิจนางงาม 

ทQานมีความประสงค:จะปฏิบัติภารกิจนางงามใน ตำบล   อำเภอ       .

จังหวัด                . 

 
ส,วนที่ 6 ยืนยันการสมัครและยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร 

ผูIสมัครตIองยอมรับเง่ือนไขของการสมัครและขอใหIสัญญาดังตQอไปน้ี  
0 ขIาพเจIาเขIาใจและยอมรับเง่ือนไขในการปฏิบัติภารกิจนางงาม 

0 ขIาพเจIาขอยืนยันวQา ขIอมูลซ่ึงขIาพเจIาไดIใหIไวI ตลอดจนเอกสารท่ีแนบมาดIวยน้ัน เปHนความจริง

ทุกประการ โดยขIาพเจIาตกลงยินยอมใหI บริษัท มิส เวลเนส เวิลด: จำกัด ซึ่งเปHนผูIจัดกอง

ประกวด มิส เวลเนส เวิลด: ไทยแลนด: 2023 (“กองประกวด” สามารถเขIาถึง เก็บรวบรวม 

ใชIหรือเปcดเผยขIอมูลของขIาพเจIาแกQบุคคลท่ีเก่ียวขIองภายในกองประกวด อาทิ คณะผูIจัดกอง

ประกวด คณะกรรมการกองประกวด เพื่อประโยชน:ในการคัดเลือก และตัดสินการประกวด 

และใหIถือวQาขIอมูลอิเล็กทรอนิกส: ภาพถQาย คลิปวิดีโอ และเอกสารตQาง ๆ ที่แนบมาพรIอม

แบบฟอร:มการสมัคร มิส เวลเนส เวิลด: ไทยแลนด: 2023 นี้ เปHนขIอมูลในความยินยอมของ

ขIาพเจIาดIวย 
0 ขIาพเจIาตกลงและยินยอมวQาตนจะปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ ขIอบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขใด ๆ 

ซึ่งกองประกวดไดIประกาศไวI ไมQวQาในขณะ และ/หรือ ภายหลังจากที่ขIาพเจIาเขIารQวมสมัคร

เวทีประกวดนี้ ทั้งนี้ หากกองประกวดพบวQา มีขIอมูล หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งขIาพเจIาไดIใหIไวIแกQ

กองประกวด ไมQวQาดIวยวิธีการใด ๆ ไมQวQาท้ังหมดหรือบางสQวนเปHนความเท็จ หรือขIาพเจIาฝ�าฝ�น

ไมQปฏิบัติตามกติกา ขIอบังคับ ระเบียบ ตลอดจนเงื่อนไขใด ๆ ของกองประกวด ขIาพเจIา

ยินยอมใหIกองประกวดตัดสิทธิ์ในการเขIาประกวด ตลอดจนสิทธิ์ในการรับรางวัล และ/หรือ

สิทธิพิเศษตQาง ๆ ของขIาพเจIาไดIทันที โดยใหIถือวQาผลการพิจารณา หรือคำตัดสินของ

กองประกวดดังกลQาวเปHนที่สุด ตลอดจนไมQตัดสิทธิ์ที่กองประกาศจะเรียกเอาคQาเสียหายจาก

ขIาพเจIาไดI 
 

 

 

 

 

 
 

 

ขIาพเจIาขอรับรองวQาขIอความท้ังหมดเปHนความจริงทุกประการ 

 

___________________________ 

(ลงนาม ช่ือ-นามสกุลผูIสมัคร) 

วัน เดือน ป~ ________________ 
 


