ใบสมัครเข+าการประกวดนางสงกรานต5
งานประเพณีวันสงกรานต5 ประจําป; 2562
จัดโดย ฟาร5มเฮาส5คิชเชEน
วันเสาร5ที่ 27 เมษายน 2562 ตั้งแตEเวลา 9:30 น. - 16 น. เปTนต+นไป
........................................

ข+อมูลผู+สมัคร ชื่อ.........................................................................นามสกุล...........................................................................................
ชื่อเลEน...................วันเกิด……………………………อายุ.....................โทรศัพท5...........................................................................................
สัดสEวน (........../.........../...........นิ้ว)

สEวนสูง.........................เซนติเมตร

น้ำหนัก....................กิโลกรัม

หนEวยงานที่สEงเข+าประกวด....................................................................................................................................................................
การศึกษา -ปdจจุบัน...............................................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ .............................................................................................................................................................................
ความใฝgฝdน ..........................................................................................................................................................................................
คติธรรมประจําใจ .................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ข$าพเจ$าได$ทราบรายละเอียดในระเบียบการและหลักเกณฑ;ของกองประกวดแล$ว และจะยอมรับ และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไข
ที่ระบุไว$ในประกาศ ทุกประการและขอรับรองคุณสมบัติของผู$เข$ารLวมประกวดในทีมทุกคน

ชื่อ – นามสกุล……………………………………………………………………….
วันที่ ………………………………………………………………..

ลายเซ็น…………………………………………………………………………

ระเบียบการประกวดนางสงกรานต5
1.ประเภทการประกวด มี 1 ประเภท
1.1 ประกวดนางสงกรานต;
2. คุณสมบัติของผู+สมัครเข+าประกวด
2.1 นางสงกรานต; อายุระหวLาง 20 - 40 ปR เพศหญิง
2.2 สวย มั่นใจ กล$าแสดงออก มีความสามารถเฉพาะตัว
3. การรับสมัคร
3.1 หลักฐานประกอบการสมัคร - ใบสมัคร 1 ฉบับ พร$อมติดรูปถLาย และกรอกข$อความในใบสมัครให$ครบถ$วน
- ในกรณีที่สงL ใบสมัครทางอีเมล; รูปถLาย ต$องมีขนาดอยLางน$อย 150x150 pixels พร$อมกรอกข$อความรายละเอียดในใบสมัครให$ครบถ$วน
3.2 สถานที่ รับ – สLง ใบสมัคร (เปlดรับสมัคร ตั้งแตEวันนี้เปTนตันไป – 31 มีนาคม 2562)
• Farmhouse Kitchen, San Francisco
710 Florida St.
• Farmhouse Kitchen, Oakland
(Jack London Square)
336 Water St.
• Daughter Thai Kitchen, Oakland
6618 Medau Pl.
หรือติดตLอทางอีเมล; Eventbyfarmhouse@gmail.com
4. การประกวด
4.1 สถานที่ประกวด
เวทีประกวด ณ Jack London Square, Oakland
4.2 กำหนดการประกวด
- เวลา 10.30 น. ผู$เข$าประกวดรายงานตัว ณ เวทีการประกวด โดยแตLงหน$า ทำผมและแตLงตัวมาเป†นที่เรียบร$อย
- เวลา 12.00 น. รอบที่ 1 “รอบชุดลานนาไทย” (คณะจัดงานเตรียมให$)
เป†นรอบเดินโชว;ตัว แนะนำชื่อ-นามสกุล, น้ำหนักและสัดสLวน, ประวัติการศึกษา
และคติประจำตัวและทัศนคติเกี่ยวกับเผยแพรLวัฒนธรรมสูLสากล
- เวลา 14.00 น. รอบที่ 2 “รอบชุดไทย” (ผู$เข$าประกวดจัดเตรียมมาเอง)
เดินโชว;ตัวและสัมภาษณ; – ตอบคำถาม ทุกคน
- เวลา 15.00 น. รอบที่ 3 ประกาศผลรอบ 3 คนสุดท$าย ประกาศผลการประกวดและพิธีรับถ$วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯและมอบ
สายสะพายโดยประธานจัดงาน
5. การแตEงกายของผู+เข+าประกวด
- ในการประกวด ผู$เข$าประกวดจะต$องแตLงกายชุดไทย ใสLชุดไทยได$ทุกสมัย
- การเสริมสวยใบหน$า และตกแตLงทรงผมต$องเกล$าผม หรือจัดทําให$เรียบร$อยและเหมาะสม
- รองเท$าส$นสูง
- การเสริมสวย แตLงหน$าทําผม และแตLงกาย จะต$องกระทําให$เรียบร$อยกLอนการรายงานตัวเพื่อรับ หมายเลขประจําตัวในเวลา 10.30 น.
6. การตัดสินและมอบรางวัล
6.1 การตัดสิน คณะกรรมการจะทําการตัดสินผู$เข$าประกวด
คณะกรรมการประกอบด$วย
1. กรรมการจากThai Trade Center North America 1 ทLาน
2. กรรมการจากสภาวัฒนธรรมไทยแหLงเมือง Fremont 1 ทLาน
3. กรรมการจากสภาวัฒนธรรมไทยแหLงเมือง Berkeley 1 ทLาน
4. กรรมการจากเบียร;สิงห; จำนวน 1 ทLาน
5. กรรมการจาก Farmhouse Kitchen จำนวน 1 ทLาน
6.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป†น อำนาจเด็ดขาด

6.3 การมอบรางวัล จะทําการมอบรางวัล โดยผู$ชนะการประกวดได$ รับรางวัลดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ จะได$รับ ถ$วยจากกงศุลใหญL+สายสะพาย+เงินรางวัลจํานวน $1500 พร$อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ San
Francisco – Las Vegas (1) ที่นั่ง
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สายสะพาย+เงินรางวัลจํานวน $1,000
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สายสะพาย+เงินรางวัลจํานวน $500
• รางวัลขวัญใจมหาชน สายสะพาย+เงินรางวัลจํานวน $500
6.4 การตัดสิน – การตัดสินนางสงกรานต; ตัดสินจากผู$ที่ได$รับคะแนนสูงสุด - ตําแหนLงขวัญใจมหาชน ตัดสินจากจํานวนพวงมาลัย
(เงินจากการขายพวงมาลัย เราจะนำไปบริจาคให$วัดทั้งหมด)
6.5 ผู$ที่ได$รับตำแหนLงนางสงกรานต;, รองอันดับ 1, รองอันดับ 2 และขวัญใจมหาชนจะต$องมาเข$ารLวมเดินขบวนงาน (Gay Pride) ประจำปR
นั้นๆ และนางสงกรานต;ประจำปRนั้นจะต$องมาอำลาตำแหนLง และมอบสายสะพายให$กับนางสงกรานต;ปRถัดไป จึงจะเสร็จสิ้นภาระกิจอยLาง
สมบูรณ;
7. หลักเกณฑ5การตัดสิน
7.1 การตัดสินนางสงกรานต;ยึดถือหลักเกณฑ; ดังนี้
• ความงาม ความนLารัก ความประทับใจในบุคลิกภาพ 20 คะแนน
• กิริยามารยาท ทLวงทLาในการตัดสินใจ ความมั่นใจ 20 คะแนน
• การแตLงกายสวยงาม เหมาะสม 20 คะแนน
• การตอบคําถาม หรือการให$สมั ภาษณ; 40 คะแนน (รอบแรก 20 คะแนน + รอบสอง 20 คะแนน)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญประชาชนชาวไทย ผู$สนใจเข$ารLวมการประกวดนางสงกรานต; ในงานประเพณีสงกรานต; วันเสาร;ที่ 27
เมษายน พ.ศ.2019 ณ Jack London Square
สอบถาบรายละเอียดเพิ่มเติมได$ที่
• Farmhouse Kitchen, San Francisco
710 Florida St. (415- 814-2920)
• Farmhouse Kitchen, Oakland
(Jack London Square)
336 Water St. (510-419-0541)
• Daughter Thai Kitchen, Oakland
6618 Medau Pl. (510-823-2354)
Or Send via Eventbyfarmhouse@gmail.com

Date: February 17th 2019

(Kasem Seangsawang
President
2019

Miss Songkran Pageant Contestant Form 2019
By Farmhouse Kitchen
Jack London Square, Oakland
Saturday, April 27 2019 9:30 AM – 4 PM
Name.........................................................................Last Name............................................................................................
Address……………………………………………………...........................................................................................................................
Nickname....................DOB…………………………Age.................Phone Number.....................................................................
Email..........................................................................................................................................................................................
Burst/Waist/Hips (........../.........../...........Inch)
Eye Color...........................................

Height.........................

Weight....................

Hair Color.......................................

Sponsor’s Name......................................................................................................................................................................
Education.................................................................................................................................................................................
Special Talent ........................................................................................................................................................................
Goals ........................................................................................................................................................................................
Interesting Fact About You...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
I accept that the judging will take place with either and or a photo selection process. The same will be followed by an
Interview process. Knowing the impartiality of the judges, I accept the result. I agree not to protest against the final
result and will not make any comment about it or offer my personal opinions to the press or any other person. By
Entering, each finalist accepts all of the conditions, restrictions, requirements, and/or regulations required by Farmhouse
Kitchen.
Name ...................................................................
(.............................................................)
Date
................../..................../..............

