
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบประกวดธิดาปีใหม่ม้ง  ประจ าปี 2561 

…..…………………………………………………………………………...………….. 
 
           ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี 2561 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร           
การประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี 2561 โดยได้ด าเนินการรับสมัครไปแล้วนั้น 
           บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้ด าเนินการตัดสินคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี 
2561 เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี 2561 และก าหนด วัน 
เวลา สถานที่แข่งขันการประกวด ดังต่อไปนี้ 

1. รายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบประกวดธิดาปีใหม่ม้ง  ประจ าปี 2561 
- ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

          2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่มาปฐมนิเทศ 
             -  วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ อ.พบพระ      
จ.ตาก เวลา 08.00 น. 

          3. ก าหนดการประกวด 
            - วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้เข้าร่วมประกวด  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีเปิด
งานประเพณีปีใหม่ม้งทุกท่าน (แต่งกายชุดม้งทั่วไป) 
           - วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 รับรายงานตัวก่อนขึ้นประกวด เวลา 17.30 น. 

          4. เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันปฐมนิเทศ 
              4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                          จ านวน  1  ฉบับ 
              4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน                                         จ านวน  1  ฉบับ 
              4.3 รูปถ่ายขนาด  4 x 6 นิ้ว  เต็มตัว                                          จ านวน  1  รูป 
              4.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป  หน้าตรง                                              จ านวน  1  รูป 
              4.5 กรณีคนต่างชาติ ส าเนาหนังสือเดินทาง                              จ านวน  1  ฉบับ 
              *หมายเหต ุส าหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานตัวจริง ให้น ามาส่งในวันปฐมนิเทศ 

          5. การแต่งกายและการเตรียมตัวเข้าร่วมประกวด 
              5.1 ชุดม้งท่ัวไป (เตรียมมาเอง)               จ านวน  1  ชุด      
              5.2 เสื้อสายเดี่ยว (สีขาว) กับกางเกงยีนส์ขาสั้น             จ านวน  1  ชุด 
              5.3 การแสดงความสามารถพิเศษ (ความยาวไม่เกิน 5 นาท ี)           จ านวน  1  รายการ 
     ๕.๔ ชุดม้งสวยงาม (กองประกวดเตรียมให้)             จ านวน  1  ชุด 
 
                           ประกาศ   ณ  วันที่   20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายชานน  โชติคัคนานต์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 



 
                                         เอกสารแนบท้าย 
 
             รายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

                    1. นางสาวยุพา   แซ่กือ 
2. นางสาวอชรายุ  ทัศนโสภณ 
3. นางสาวปาริชาต  วงษ์มณีกุล 
4. นางสาวราชาวลี  แซ่เฮ่อ 
5. นางสาวพัชรพร  แซ่ย่าง 
6. นางสาวศิวนาถ  แซ่กือ 
7. นางสาวกัญญาวีร์  แซ่ว้าง 
8. นางสาววิไลพร  แซ่ย้า 
9. นางสาวจินตนา  แซ่ย่าง 
10. นางสาวชญานิษฐ์  เจริญผลิตผล 
11. นางสาวอารยา  วิทยามุ่งม่ัน 
12. นางสาวกุลนิภา  เพชรสกุลไพร 
13. นางสาววนิดา  แซ่ลี 
14. นางสาวดารารัตน์  สุริยคัมภร์ศิลา 
15. นางสาวเรณู   ศิลป์ท้าว 
16. นางสาวกุลกันยา  แสนซุ้ง 
17. นางสาวปวีณา  โรจน์ธนากร 
18. นางสาวอัจฉราพร  ศิริกวินพร 
19. นางสาวบัวชมพู  จ๋าวเสรี 
20. นางสาววรางคณา  ธันยชนกกูล 
21. นางสาวนันทิชา  แซ่ซ้ง 
22. นางสาวปัถยา  แซ่ม้า 
23. นางสาวประไพ  แซ่ว่าง 
24. นางสาวจารุภา  แซ่ม้า 

 
หมายเหตุ  ตามที่ได้มีประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 

ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครการประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี 2561 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ
ประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี 2561 จ านวน 20 คน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นั้น  ทั้งนี้ มีผู้สมัครเข้า
ร่วมประกวดธิดาปีใหม่ม้งประจ าปี 2561 ทั้งหมด 27 คน และขอสละสิทธิ์ 3 คน ดังนั้นเหลือจ านวนผู้สมัคร 24 
คน ทางคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี 2561 ได้พิจารณาและเห็นว่า
ผู้สมัครทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศ  จึงเห็นสมควรให้ผู้สมัครทุกคนผ่านเข้ารอบ
ประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี 2561 จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

       
 
 
 
 
 

 


