
โดย   



หลักการและเหตุผล 
         

 ตามที่รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ได้ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจดังาน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่ง
ก าหนดมีข้ึน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย มูลนิธิประเทศสีเขียว จึงได้ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ ์ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมาคมผู้ผลิต ด าเนินรายการวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) จัดงาน “มหกรรมคอนเสิร์ต มวยสากลและ
มวยไทย Green Country Fight รวมใจปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ตาม
กิจกรรม “คืนความสุข คืนผืนป่า” ในโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น *ระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2559* ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ โดยม ี
 

            นายพงศรันทร ์ซุ้นสุวรรนศรี ประธานกรรมการโครงการประเทศสีเขียวฯและมูลนิธิประเทศสีเขียว เป็นประธานกรรมการด าเนินงาน  
         
ภายในโครงการได้จัดให้มีกิจกรรม 
 1. ปลูกป่า จ านวน 90,602,560 ต้น ตามโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ 
 2. มหกรรมมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight เฉลิมพระเกียรติฯ 
 3. มหกรรมคอนเสิร์ต Green Country เฉลิมพระเกียรติฯ 

 4. กิจกรรมพิเศษ การประกวด Miss Green Country ASEAN+3 เฉลิมพระเกียรติฯ 
 
ซ่ึงท้ัง 4 กิจกรรม จัดขึ้นเพื่อ 
 1. เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ  
 2. ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูผืนป่าและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) 
 3. ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ผืนปา่และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      4. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจ าชาตไิทยและมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมไทย  
 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเทีย่วภายในประเทศ สร้างรายได้ให้หมุนเวียนในประเทศไทย 
 6. ส่งเสริมการออกก าลังกายในหมู่เยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพยต์ิด 
 7. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 
 
*หมายเหตุ: อาจมีการขยายเวลาออกไป เพื่อความเหมาะสมในการท ากิจกรรมปลูกป่าและกจิกรรมอ่ืนๆ 



รายชื่อ 30 จังหวัดที่จะด าเนินกิจกรรม 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ 

เชียงใหม่ ก าแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี กาญจนบุรี สุราษฎร์ธาน ี

พะเยา นครสวรรค์ นครราชสีมา ระยอง เพชรบุรี นครศรีธรรมราช 

น่าน พิจิตร บุรีรัมย์ จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ 

พิษณุโลก อุดรธานี สงขลา 

เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี 
กรุงเทพฯ 

นครนายก 

นครปฐม 

นนทบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 

สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร 



ก าหนดการจัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา รายละเอียดงาน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

9.00 น. 

9.30 น. 

9.50 น. 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
- ผู้เข้าร่วมงานตั้งแถวในสนามตามหน่วยงาน/ส่วนราชการ 
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี /บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  

10.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มงาน / พิธีกรกล่าวต้อนรับ 
- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพธิี/ ประธานจัดงาน /คณะกรรมการด าเนินงาน แขกผู้มีเกียรติ ขึ้นบนเวที 
- ประธานในพิธีข้ึนสู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี 
- ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ 
- ประธานในพิธีน ากล่าวถวายชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กบัผู้สนับสนุนโครงการปลูกปา่ เฉลิมพระเกียรติฯ 
- ประธานการจัดงานกล่าวรายงานวัตถปุระสงค์การจัดงาน 
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน 
- ประธานในพิธี / ประธานจัดงาน /คณะกรรมการด าเนินงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

10.30 น. เริ่มการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกิจกรรม  
"คืนความสุข คืนผืนป่า” ในโครงการประเทศสีเขียว โดยรณรงค์ “ปลูกต้นพะยูง ต้นเงินเศรษฐีและต้นไม้ดอกสีม่วง จ านวน 90,602,560 ต้น”  ใน 30 
จังหวัด จังหวัดละ 3,020,085 ต้น (พ.ศ.2559-2560) 

12.00 น. เสร็จพิธี 



ก าหนดการจัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

เวลา รายละเอียดงาน แข่งขันชกมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight และคอนเสิร์ตการกุศล 

14.00 น. 
 

 

 

 

 

- การแข่งขันมหกรรมมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight เฉลิมพระเกียรติฯ 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ 
- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี/ ประธานจัดงาน /คณะกรรมการด าเนินงาน แขกผู้มีเกียรติ ขึ้นบนเวที 
- ประธานการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจดังานการจัดงานแข่งขันมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight 
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดการจัดงานแข่งขันมหกรรมมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight 
- พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันมหกรรมมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight เฉลิมพระเกียรติฯ และส่งเสริม

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย  
- ประธานในพิธี / ประธานจัดงาน /คณะกรรมการด าเนินงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

14.30 น. 

 

 

 

เริ่มการแข่งขันมหกรรมมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight เฉลิมพระเกียรติฯ 
1. ไหว้ครูมวยไทย  
2. การแสดงโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย  
3. คู่มวยประกอบรายการ  
4. เริ่มการแข่งขันชกมวยไทยคู่ถ่ายทอดสด 

17.30 น. เสร็จงาน  *หมายเหตุ การแข่งขันมหกรรมมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight จัดแข่งขันและถ่ายทอดสดใน 3 จังหวัด คือ  
อยุธยา / เชียงใหม่ / กรุงเทพฯ 

19.00 น. เริ่มการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ  
หมายเหตุ : มหกรรมคอนเสิร์ตฯ จะจัดการแสดงทั้งหมด 9 จังหวัด คือ 1. ขอนแก่น 2. นครนายก 3. บุรีรัมย์ 4. อุดรธานี 5. กระบี่  6. ระยอง 7. 
อุบลราชธานี  8. สมุทรปราการ  9. สมุทรสาคร 

22.00 น. เสร็จงาน 



วัน /เดือน/ป ี จังหวัด หน่วยงานเจ้าภาพ หมายเหตุ 

1 15 พ.ค. 2559 สงขลา ปลูกป่า 

2     ก.ค. 2559 กรุงเทพฯ นิทรรศการโครงการประเทศสีเขียวและงานแถลงข่าวจัดกิจกรรมฯ 

3  1 ส.ค. 2559 พิษณุโลก ปลูกป่า 

4  5 ส.ค. 2559 พิจิตร ปลูกป่า 

5 11 ส.ค. 2559 กาญจนบุรี ปลูกป่า 

6 18 ส.ค. 2559 ประจวบคีรีขันธ์ ปลูกป่า 

7 23 ส.ค. 2559 ขอนแก่น ปลูกป่าและการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ 

8 26 ส.ค. 2559 อยุธยา ปลูกป่าและการแข่งขันมหกรรมมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight รอบคัดเลือก 

ถ่ายทอดสด 

9 30 ส.ค. 2559 น่าน ปลูกป่า 

10   2 ก.ย. 2559 เพชรบูรณ์ ปลูกป่า 

11   5 ก.ย. 2559 จันทบุรี ปลูกป่า 

12   7 ก.ย. 2559 นครนายก ปลูกป่าและการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ 

13 12 ก.ย. 2559 นนทบุรี ปลูกป่าและการประกวดMiss Green Country ASEAN + 3 รอบตัดสิน ถ่ายทอดสด/บันทึก
เทป ช่อง 7 ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต บางใหญ่ 

14 15 ก.ย. 2559 บุรีรัมย์ ปลูกป่าและการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ 

15 19 ก.ย. 2559 นครศรีธรรมราช ปลูกป่า 

16 23 ก.ย. 2559 อุดรธานี ปลูกป่าและการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ 

17 27 ก.ย. 2559 สุราษฎร์ธานี ปลูกป่า 

ก าหนดวัน / จังหวัด ที่จะด าเนินกิจกรรม (1) 



วัน /เดือน/ปี จังหวัด หน่วยงานเจ้าภาพ หมายเหต ุ

18 30 ก.ย. 2559 กระบี่ ปลูกป่าและการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ 

19   7 ต.ค. 2559 พะเยา ปลูกป่า 

20 13 ต.ค. 2559 ระยอง ปลูกป่าและการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ 

21 20 ต.ค. 2559 เพชรบุรี ปลูกป่า 

22 27 ต.ค. 2559 นครปฐม ปลูกป่า 

23  4 พ.ย. 2559 นครราชสีมา ปลูกป่า 

24 18 พ.ย. 2559 เชียงใหม่ ปลูกป่าและการแข่งขันมหกรรมมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight  

รอบรองแชมป์ ถ่ายทอดสด  

25 25 พ.ย. 2559 อุบลราชธานี ปลูกป่าและการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ 

26 30 พ.ย. 2559 นครสวรรค์ ปลูกป่า 

27  9 ธ.ค. 2559  ชลบุรี ปลูกป่า 

28 13 ธ.ค. 2559  สมุทรปราการ ปลูกป่าและการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ 

29 16 ธ.ค. 2559  สมุทรสาคร ปลูกป่าและการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ 

30 23 ธ.ค. 2559  กรุงเทพฯ ปลูกป่าและการแข่งขันมหกรรมมวยสากลและมวยไทย Green Country Fight  

รอบชิงแชมป์ ถ่ายทอดสด 

31 28 ธ.ค. 2559 ก าแพงเพชร ปลูกป่า 

หมายเหตุ:  วัน เดือนและจังหวัด ในก าหนดการ/จังหวัดที่จดักจิกรรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม 

ก าหนดวัน / จังหวัด ที่จะด าเนินกิจกรรม (2) 



ศิลปินท่ีมาร่วมแสดงคอนเสิร์ต 

วงเรนโบว์ 

เสก โลโซ 

สามหมัด สามช่า 

พี สะเดิด บ่าววี 

หมายเหตุ: เป็นเพียงภาพตัวอย่างของศิลปิน อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมและจะมีการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตฯ จ านวน 19 จังหวัด  
(รายละเอียดตามตาราง ก าหนดวัน/จังหวัดฯ)  

ไผ่ พงศธร หนู มิเตอร์ 

ตั๊กแตน ชลดา ใบเตย อาร์สยาม หญิงลี ศรีจุมพล กระแต อาร์สยาม ต่าย อรทัย 



ผลงานท่ีผ่านมาของ มูลนิธิประเทศสีเขียว ในโครงการประเทศสีเขียวเฉลมิพระเกยีรติฯ 

             วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณอ่างกักเก็บน้้าแก้มลิงคลองเรียน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลนิธิประเทศสีเขียว ร่วมกับจังหวัด
สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนจังหวัดสงขลา  
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใช้พันธ์ุไม้ต้นเงินเศรษฐี จ้านวน 960 ต้น ซ่ึงเป็นพันธ์ุไม้ที่ใช้ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี ภายใต้ชื่อ
กิจกรรม “คืนความสุข คืนผืนป่า”  7 ปี เพิ่มพื้นที่สีเขียว 10 ล้านไร่  
             การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์  



ผลงานท่ีผ่านมาของ มูลนิธิประเทศสีเขียว ในโครงการประเทศสีเขียวเฉลมิพระเกยีรติฯ 

จัดกิจกรรมปลูกสวนป่าน้้าพระทยั เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ  
12 สิงหาคม 2557 อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่อกิจกรรม  

“ คืนความสุข คืนผืนป่า ”  7 ปี เพิ่มพื้นที่สีเขียว 10 ล้านไร่ 



ผลงานท่ีผ่านมาของ มูลนิธิประเทศสีเขียว ในโครงการประเทศสีเขียวเฉลมิพระเกยีรติฯ 

             วันที่ 2 กันยายน 2557 โครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้จัดกิจกรรม “ คืนความสุข คืนผืนป่า ” โดย นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี 
ประธานกรรมการโครงการประเทศสีเขียวฯและมูลนิธิประเทศสีเขียว ได้จัดเตรียมต้นไม้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมปลูก จ้านวน 982 ต้น มีทั้ง เหลือง
ปรีดียาธร คูน หางนกยูง กฤษณา และพยูง ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อ้านวยการส้านัก
นโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯและประธานที่ปรึกษาโครงการฯ  และดารานักแสดง ให้เกียรติมาร่วมงาน 



ผลงานท่ีผ่านมาของ มูลนิธิประเทศสีเขียว ในโครงการประเทศสีเขียวเฉลมิพระเกยีรติฯ 

        4 พฤษภาคม 2557 จัดคอนเสิร์ตการกุศล “รวมดวงใจ ปลูกไทยเขียว” รายได้สนับสนุน โครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระราชเสาวนีย์ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในเร่ืองการปลูกป่าภายใต้โครงการประเทศสีเขียวฯ โดยศิลปิน SEK LOSO เต็มวง ในคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่  
เพื่อนๆ กลุ่มศิลปินนักร้อง ตลกมากมาย มาร่วมงานในคร้ังน้ีกันอย่างคับคั่ง 



ผลงานท่ีผ่านมาของ มูลนิธิประเทศสีเขียว ในโครงการประเทศสีเขียวเฉลมิพระเกยีรติฯ 

              นาย ชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิประเทศสีเขียว น้าส่วนราชการ ทหาร ต้ารวจ กลุ่มพลังมวลชน กว่า 5,000 
คน ร่วมกิจกรรม รวมดวงใจปลูกต้นไม้ 984 ล้านกล้า ถวายมหาราชา ถวายมหาราชินี ร่วมสร้างประเทศสีเขียว ตามโครงการประเทศสีเขียว เฉลิม
พระเกียรติฯ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิประเทศสีเขียวร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาคม  
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 
และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 
กรกฎาคม 2555  ด้วยการปลูกต้นไม้จ้านวน 10,223 ต้น บนเน้ือที่ 144 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร อ้าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก 



ผลงานท่ีผ่านมาของ มูลนิธิประเทศสีเขียว ในโครงการประเทศสีเขียวเฉลมิพระเกยีรติฯ 



สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ ์ท่ีจะเชิญมาร่วมงาน 











 
 - รางวัลชนะเลิศ            มูลค่า 50,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร มูลค่า 100,000 บาท  
   พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
 - รางวัลรองอันดับที่ 1   มูลค่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
 - รางวัลรองอันดับที่ 2   มูลค่า 35,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
 - รางวัลรองอันดับที่ 3   มูลค่า 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
 - รางวัลรองอันดับที่ 4   มูลค่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
 - รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน มูลค่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
 - รางวัล Popular Vote  มูลค่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
 



 

 กองประกวด จะจัดให้มีการประกวด Miss Green Country ASEAN+3 และกิจกรรมในการประกวด 
ตามก าหนดการดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

     ก.ค. 2559  กรุงเทพฯ      นิทรรศการโครงการประเทศสีเขียวและงานแถลงข่าวจัดงาน 
                              ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี 
      19 ก.ค. 2559  นนทบุรี        รับสมัครการประกวดฯ  
      29 ก.ค. 2559  นนทบุรี        Audition คัดเลือกผู้เข้าประกวดฯ จ านวน 30 คน 
         3 ก.ย. 2559  กรุงเทพฯ     รอบท ากิจกรรม ถ่ายท า VTR ที่สวนหลวง ร. 9 และ  
   สถานท่ีอ่ืนๆของกรุงเทพฯ เป็นเวลาที่ 1 วัน 
 12 ก.ย. 2559  นนทบุรี  รอบตัดสินการประกวดฯ (ถ่ายทอดสด/บันทึกเทป) 
  ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ 
 

 โดย จะท าการตัดสินผู้ชนะเลิศต าแหน่ง  จ านวน 1 ต าแหน่ง และต าแหน่งอ่ืนๆ ที่กองประกวด อาจ
ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าประกวดยินยอมให้กองประกวด บันทึกภาพและเสียงของผู้สมัครเข้าประกวดใน
ระหว่างการประกวด และน าภาพและเสียงดังกล่าวแพร่ภาพทางโทรทัศน์และสื่ออ่ืนๆ ได้ 



 

1. ต้องมีสัญชาติในกลุ่มประเทศ ASEAN  , Japan , Korea , China  
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ.วันที่เปิดรับใบสมัครและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ ์
3. เป็นเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 165 เซนติเมตร 
4. ต้องเป็นโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธกีารมงคลสมรส, งานเลี้ยงฉลอง
สมรส, งานมงคลสมรสจดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคูฉ่ันท์สามี ภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ หรือให้
ก าเนิดบุตรมาก่อนแตอ่ย่างใด 
5. มีการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้อง อ่าน เขียน พูด ภาษาท้องถ่ินและเข้าใจ
ภาษาสากลได ้
6. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรือบันทึกภาพที่
ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม 
7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ, โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคทีเ่กี่ยวกับความงาม 
8. มีความรัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง พร้อมเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในฐานะทูตของโครงการประเทศสีเขียว 
 



หมายเหตุ: เป็นเพียงภาพตัวอย่างประกอบของการประกวดเท่าน้ัน 
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