
                                                
ระเบียบการประกวด 
Miss Satun 2023 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

จังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ได้ก าหนด
จัด “มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล ครั้งที่ 42 ประจ าปี 2566”ภายใต้โครงการแข่งขัน
ว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามบิน
กองทัพอากาศจังหวัดสตูล เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นจังหวัดสตูลให้
คงอยู่สืบไป อีกทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้มีชื่อเสียง สร้างรายได้ให้ประชาชนจังหวัด
สตูล โดยได้รับการกล่าวขานจากนักแข่งขันว่าวและแสดงว่าวทั่วโลกกว่า ๔๐ ประเทศ ว่า เป็นงานว่าวที่ดีและ
ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (Thailand’s Biggest & Best International Kite Festival) ซึ่งภายในงาน
จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิเช่น การแสดงว่าวโชว์จากนักแสดงว่าวในประเทศและต่างประเทศ, การ
ประกวดแข่งขันว่าวประเภทต่างๆ, จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ พ้ืนเมือง (สินค้าOTOP), เทศกาลอาหารสยามอันดามัน
มอเตอร์โชว์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงและการประกวด Miss Satun 2023 ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้ เคียงอีกทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่สตรีผู้ที่สนใจ ด้านการประกวดความงามเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือเป็น
ตัวแทนในการส่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และพัฒนาตนเองไปสู่การประกวดในเวที
อ่ืนๆ 

2. เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
3. เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล เงินหมุนเวียน

ในจังหวัด สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
4. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

2. วัน เวลาและสถานที่ 
1. รับสมัคร  

2.1.1  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 
2.1.2  วิธีที่ 1  เขียนใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลชั้น 1        

(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) ในเวลาราชการ  
2.1.3  วิธีที่ 2 กรอกใบสมัคร ตาม QR Code ที่ก าหนดแนบท้ายนี้ 
2.1.4  วิธีที่ 3 ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานทาง E-mail paostneducation@gmail.com 
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2. คัดนอกรอบ 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล  ชั้น 4 เพ่ือคัดให้เหลือ     
30 คน  
(ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดท่านใดไม่มารายงานตัวเพ่ือคัดเลือก ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) 

3. ถ่ายท า VTR ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลตามที่กอง
ประกวดก าหนด 

4. การประกวดรอบสุดท้าย คืนที่ 1 รอบเปิดตัว  
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าประกวด รายงานตัวเวลา 17.30 น. ณ เวทีประกวด (เวทีกลาง) 
และร่วมถ่ายภาพกับแขกผู้มีเกียรติและนักแสดงว่าวในพิธีเปิด 

5. การประกวดรอบสุดท้าย คืนที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ 
       วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าประกวด รายงานตัวเวลา 19.00 น. ณ เวทีประกวด (เวทีกลาง) 

3. คุณสมบัติของผูส้มัครเข้าประกวด 
1. เพศหญิง สัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาหรือก าลังศึกษาอยู่ใน 14 จังหวัด ภาคใต้ (ไม่น้อยกว่า 90 วัน) 

(ยึดส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษากรณีก าลังศึกษาในพ้ืนที่ที่ก าหนด)  
2. อายุระหว่าง 17 - 24 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2542-2549) 
3. สถานภาพโสด ไม่ผ่านการสมรส-แต่งงานหรือมีบุตร มาแล้ว 
4. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร 
5. ต้องไม่เคยเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย การประกวด MISS SATUN ในทุกๆปีที่ผ่านมา 
6. ต้องไม่ประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม 
7. มีบุคลิกภาพดี ทั้งกริยา ท่าทาง ไหวพริบปฏิภาณ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
8. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าประกวด หากภายหลัง

ตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามก าหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้าร่วม
ประกวดและได้รับต าแหน่งใดๆในการประกวดครั้งนี้ 

9. ผู้เข้าร่วมประกวดที่อายุต่ ากว่า 18 ปี (เกิดหลัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548) จะต้องมีหนังสือยินยอมจาก
ผู้ปกครอง 

4. หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย  
2. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

4. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด (5*8 นิ้ว) จ านวน 2 รูป (ครึ่งตัว 1 รูป เต็มตัว 1 รูป) 
5. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีที่ผู้สมัครเข้าประกวดมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านนอกเขต  14 จังหวัด 

ภาคใต้ 
6. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง  ส าหรับผู้ เข้าร่วมประกวดที่อายุต่ ากว่า 18 ปี (เกิดหลัง วันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2548) 
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5. ผู้ดูแลหรือพี่เลี้ยง 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะมีผู้ดูแลหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือผู้เข้าประกวดในเต็นท์พักผู้เข้าประกวดได้        

ไม่เกิน 1 คน และต้องติดโบว์สัญลักษณ์ท่ีกองประกวดจัดให้ 
2. ผู้ดูแลหรือพ่ีเลี้ยงต้องน าผู้สมัครเข้าประกวดมารายงานตัว เพ่ือคัดนอกรอบและรับทราบรายละเอียด

ต่างๆจากคณะกรรมการจัดการประกวดในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2566 เ วลา  09 .00  น          
ณ ห้องประชุม อบจ. สตูล ชั้น 4 

6. รายละเอียดการประกวด **(โปรดศึกษาโดยละเอียด)** 
1. รับสมัครไม่จ ากัดจ านวน หากเกินจ านวน 30 คน จะคัดเลือกผู้เข้าประกวด โดยวิธีการคัดนอกรอบ ให้

เหลือผู้เข้ารอบ 30 คน 
2. ผู้ผ่านการคัดเลือก 30 คน จะได้รับเงินสมนาคุณจากการประกวด ดังนี้ 

- กรณีไม่มีสปอนเซอร์ ให้ใช้ชื่อสปอนเซอร์ที่กองประกวดจัดหามา และจะได้รับเงินสมนาคุณคนละ 
3,000 บาท (รับเงินหลังจากประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 

- กรณีมีสปอนเซอร์ ให้แจ้งชื่อสปอนเซอร์กับกองประกวดภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น 
และไม่มีสิทธิ์รับเงินสมนาคุณจากกองประกวด   

3. ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสปอนเซอร์มาเองจะได้รับการพิจารณาให้เข้า
ประกวด โดยไม่ต้องคัดเลือกนอกรอบ แต่ต้องมารายงานตัวในวันและเวลาคัดนอกรอบเพ่ือวัดสัดส่วน
และร่วมกิจกรรม  

7. ว่าด้วยการจัดคะแนนและการคัดเลือกผู้เข้ารอบ 
กองประกวดเป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

หลายสาขาอาชีพ โดยผลการตัดสินคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด การพิจารณาให้คะแนนและการคัดเลือก
เข้ารอบ ประกอบด้วย 

    1 ความสวยงาม หน้าตา รูปร่างทรวดทรง ผิวพรรณ 

    2 การแต่งกายของผู้เข้าประกวด 

    3 บุคลิกภาพ กริยามารยาท ท่าทาง 

    4 การคัดเลือกจาก 30 คน เพ่ือผ่านเข้ารอบ 10 คน จะรวมคะแนนจากการขึ้นเวทีรอบ 30 คน ทุก
ชุดการแต่งกาย 

 5. คัดเลือกผู้เข้ารอบ 10 คน เพ่ือผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย จะรวมคะแนนจากการเดินบนเวทรีอบ 
10 คน (โดยไม่น าคะแนนในรอบ 30 คนมาพิจารณา) 
 6. การคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายเพ่ือหาผู้ชนะตามล าดับ จะรวมคะแนนจากการเดินบนเวที
และการแสดงปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม (โดยไม่น าคะแนนในรอบ 10 คนมาพิจารณา)  
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8. การแต่งกาย 
1. คัดนอกรอบ 

การคัดนอกรอบทุกคนใหแ้ต่งกายชุดกีฬา (ผู้ประกวดจัดหาเอง) 
- เสื้อกล้ามสีขาว เท่านั้น 
- กระโปรงเทนนิสให้ใช้สีขาวเท่านั้น (ห้ามกางเกง) /รองเท้าผ้าใบสีขาว /ถุงเท้าขาว 
- ห้ามลงผิว  แต่งหน้าท าผมแบบธรรมชาติ  

2. ถ่ายท า VTR ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
- เสื้อ Polo (กองประกวดจัดเตรียมให้) 
- กางเกงขายาวสีด า (เลคก้ิงเรียว) (ผู้เข้าร่วมประกวดจัดหาเอง)  
- รองเท้าผ้าใบสีขาว /ถุงเท้าขาว (ผู้ประกวดจัดหาเอง) 
- การแต่งหน้า  ให้ดูเป็นธรรมชาติ สมวัย ไม่เข้ม หรือฉูดฉาด 
- เครื่องประดับตกแต่งต่างๆ เช่น หมวก แว่นตา อ่ืนๆ (ผู้ประกวดจัดหาเอง) 

3. การประกวดรอบสุดท้าย คืนที่ 1  รอบเปิดตัว (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566) 
 ชุดที่ 1 : ชุดบาติก (โดยใช้ผ้าบาติกที่กองประกวดจัดให้เท่านั้นห้ามน าผ้าอื่นร่วมเด็ดขาด หากมีผ้าอ่ืน

ร่วมจะถูกตัดคะแนน) รองเท้าส้นสูง ไม่เกิน 5 นิ้ว 
       ชุดที่ 2 : ชุดกีฬา เสื้อกล้าม กระโปรงเทนนิสสีขาว (เสื้อกล้ามกองประกวดจัดเตรียมให้) ถุงเท้าสีขาว 

รองเท้าผ้าใบสีขาว  
4. การประกวดรอบสุดท้าย คืนที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566) 

ชุดที่ 1 :  ชุดราตรีสั้น (ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง) รองเท้าส้นสูง ไม่เกิน 5 นิ้ว 
ชุดที่ 2 :  ชุดราตรียาว (ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง) รองเท้าส้นสูง ไม่เกิน 5 นิ้ว 

9. รางวัลการประกวด 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 (2 รางวัล) เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
5. รางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
6. รางวัลชนะเลิศขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
7. รางวัลชนะเลิศขวัญใจนักแสดงว่าวนานาชาติ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและ
สายสะพาย 

8. ผู้เข้าร่วมประกวดที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ จะได้รับการสนับสนุนค่าเข้าร่วมประกวดท่านละ 1,000 บาท 
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10. มารยาท 

1. ตลอดระยะเวลาการประกวด ผู้เข้าประกวดต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้เข้าประกวดที่ดี    
และต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกาการประกวดโดยเคร่งครัด 

2. การตัดสินของคณะกรรมการในการประกวดทุกรอบถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์หรือประท้วงมิได้ 
3. หากมีกรณีเกิดขึ้นนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ

ประกวด 
   
 

ณ           x   ประกาศ ณ วันที่  11  มกราคม พ.ศ. 2566  13 

                                                        

                   (นายสัมฤทธิ์     เลียงประสิทธิ์) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

      วันที่   ๑๒    เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๕๘ 

      ลงชื่]’=n   

กดกดก 

นายนาย  (นายสัมฤทธิ์     เลียงประสิ 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ล าดับที่ .................. 

    
                                   

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด 
MISS SATUN 2023 

“มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 42” 

ภายใต้ โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2566 

            วันที.่.........เดือน.........................พ.ศ. 2566 

          ข้าพเจ้านางสาว..............................................................................ชื่อเล่น............................ 
อาย.ุ.............ปี  เกิดวันที่.............เดือน....................พ.ศ................ อ าเภอ.....................จังหวัด........................ 
ศาสนา...................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ................. ....หมู่ที่.............ต าบล........ ................. ...              
อ าเภอ.......................จังหวัด................................ 
โทรศัพท์........................................ID Line.......................................................................................................... 
Facebook (โปรดระบุ)....................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา..........................................................จากสถาบัน....................................................................... ... 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................สถานที่ท างาน/ศึกษา........................................................ 
รางวัลที่เคยได้รับจากการประกวด 1.............................................................................................. 

 2............................................................................................................. 
 3....................................................................... ...................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  และจะปฏิบัติตามระเบียบการประกวด Miss  Satun  
2023  ทุกประการอย่างเคร่งครัด และได้แนบหลักฐานการสมัคร  ดังนี้ 

o ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา   1   ฉบับ 
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    1   ฉบับ 
o ภาพถ่ายสี ขนาดโปสการ์ด (5*8 นิ้ว) จ านวน 2 รูป (ครึ่งตัว 1 รูป เต็มตัว 1 

รูป) 
o วุฒิบัตรที่แสดงระดับการศึกษาสูงสุด 
o หนังสือยินยอมของผู้ปกครองกรณีผู้เข้าประกวดอายุน้อยกว่า   18  ป ี

 

      ลงช่ือ...........................................................ผู้สมัคร 
                                     (.................................................................) 

สปอนเซอร์ผู้ส่งเข้าประกวด             มีแล้ว  คือ........................................................................ 
     ไม่มี  ให้กองประกวดจัดให้ 

หมายเหตุ  1.  ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่    14   กุมภาพันธ์ 2566 ณ ส านักปลัด อบจ.สตูล  
ชั้น 1  อ.เมือง  จ.สตูล  โทร. 074-712390    โทรสาร.  074-723184   e-mail: 
paostneducation@gmail.com 

mailto:paostneducation@gmail.com


    
 

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง 

 
 ข้าพเจ้านาย / นาง.......................................................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่..................... 
หมู่ที.่...................ซอย....................ถนน.....................................ต าบล...........................อ าเภอ.......................... 
จังหวัด..................................เป็นผู้ปกครองของนางสาว...........................................................................โดยมี
ความเกี่ยวข้องเป็น.........................ของผู้เข้าประกวด ยินยอมให้นางสาว........................................................
เข้าประกวด Miss  Satun 2023 ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดประกวดในครั้งนี ้

 ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบ     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    1   ฉบับ 
     ส าเนาทะเบียนบ้าน     1   ฉบับ 
     มาด้วยแล้ว 
 
 
    ลงช่ือ..................................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
           (.........................................................................) 

วันที.่...................เดือน...............................พ.ศ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด MISS SATUN 2023 “มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ 
ครั้งที่ 42” ภายใต้ โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ผ่านระบบสแกน QR Code 

 

โปรดสแกนเพื่อกรอกรายละเอียดการสมัคร 
และแนบเอกสารให้ครบถ้วนชัดเจน 


