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ขาวประชาสัมพันธสําหรับเผยแพรทันท ี

Miss Tiffany’s Universe 2016 เปดตัว ปอย ตรีชฎา ครีเอเตอรการประกวดกับแนวคิด “ปง” ในแบบตัวเอง     

เปดศักราชใหมของการเฟนหาสาวงามทรานเจนเดอรที่ “สวยปง” ที่สุดในประเทศไทย เพื่อครองตําแหนงมิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิรส 
(Miss Tiffany’s Universe) คนที่ 19 โดยปนี้ ทิฟฟานี่โชว พัทยา ดึงปอย ตรีชฎา รับหนาที่ครีเอเตอร (Creator) ออกแบบสราง 
สรรคธีมการประกวด “Lifespiration” รวมดวย รศ.ดร.เสรี วงษมณฑา ในฐานะ The Inspirators หวังหนุนทรานเจนเดอร 
ยุคใหมลุกขึ้นประกาศคุณคาสาวขามเพศในแบบของตนเอง   

บริษัท ทิฟฟานี่โชว พัทยา จํากัด เจาของลิขสิทธิ์และผูจัดการประกวดมิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิรส 2559 (Miss Tiffany’s Universe 
2016) เวทีแหงการเฟนหาสาวงามทรานเจนเดอรทีท่รงศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับมากที่สุด จัดงานแถลงขาวการประกวดฯ 
ขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงภาพยนตร 2 ควอเทียร ซีเนอารต ศูนยการคาเอ็มควอเทียร พรอมการเปดตัว ปอย 
ตรีชฎา มาลยาภรณ ในตําแหนงครีเอเตอรผูสรางสรรคธีมการประกวด “Lifespiration” ที่เนนการสรางแรงบันดาลใจใหสาว 
ขามเพศตระหนักถึงคุณคาและศักยภาพของตน และพรอมที่จะพัฒนาตนเองสูความสําเร็จ  

ภายในงานยังมีการเปดตัวสุดยอดนักสรางแรงบันดาลใจ (The Inspirators) ที่จะมารวมเปนวิทยากรในเวิรกช็อปพัฒนาตนเอง 
สูการเปนที่สุดแหงสาวงามขามเพศที่เพียบพรอมทั้งทางดานจิตใจ (Heart) รางกาย (Body) ความคิดและทัศนคต ิ (Mind) 
และจิตวิญญาณ (Soul) ไดแก 

1. Lifespiration ดานความคิดและทัศนคต ิ(Mind)  

• รองศาสตราจารย ดร.เสรี วงษมณฑา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และประธานคณะกรรมการตัดสิน  

• ตรีชฎา มาลยาภรณ Miss Tiffany’s Universe 2004, Miss International Queen 2004 
และซูเปอรสตารเอเชีย 

2. Lifespiration ดานรางกาย (Body)  

• สมบัษร ถิระสาโรช นักจัดอีเวนทชั้นนํา 

• สิรินยา บิชอพ สุดยอดนางแบบ 

• กมล ฉัตรเสน ชางแตงหนาชื่อดัง 

• เมจิ อโณมา คุก ดาราและพิธีกรชื่อดัง 

3. Lifespiration ดานจิตใจ (Heart)  

• นภาพร ไตรวิทยวารีกุล ดีเจชื่อดัง 
4. Lifespiration ดานจิตวิญญาณ (Soul)  

• แมชีศันสนีย เสถียรสุต ผูกอตั้งเสถียรธรรมสถาน (ไมไดมารวมงาน) 
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พิเศษสุดสําหรับการประกวดครั้งนี้ เมื่อบริษัท ทิฟฟานี่โชว พัทยา จํากัด ไดเชิญโอต ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี ชางภาพชั้นนําระดับ 
อินเตอร รวมบันทึกภาพตลอดชวงเวลาการเก็บตัวและการประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอรส 2016 เพื่อสะทอนเรื่องราวเบื้องหนา 
และเบื้องหลังความงามของผูเขาประกวดในมุมที่ผูชมอาจไมเคยสัมผัสมากอน    

การประกวดมิสทิฟฟานี่ ยูนิเวอรส 2016 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเฟนหาสาวขามเพศ ผูเปนที่สุดแหงความงามทั้งภายในและ 
ภายนอกเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการประกวด Miss International Queen 2016 รวมถึงเพื่อสรางแรงบันดาลใจแหง 
ชีวิต (Lifespiration) ใหสาวขามเพศตระหนักถึงคุณคาและศักยภาพของตน และพรอมที่จะพัฒนาตนเองสูความสําเร็จ ตลอด 
จนเพื่อเผยแพรชื่อเสียงของประเทศไทย และสงเสริมการทองเที่ยวเมืองพัทยาสูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดย 
รายไดสวนหนึ่งจากการจัดประกวดมอบใหกับโครงการ “คนืชีวิตใหพอแมเพื่อลูกนอยที่ติดเอดส” ตามโครงการชวยลดการติด 
เอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทยในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุฯ 

สําหรับรางวัลประจําการประกวดมิสทิฟฟานี่ ยูนิเวอรส 2016 มีดังตอไปนี้ 

• มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวอรส 2016 (MISS TIFFANY’S UNIVERSE 2016) ไดรับเงินรางวัลเงินสด 150,000  บาท รถยนต 1 
คัน มูลคา 800,000 บาท จากประตูน้ําโพลีคลีนิค พรอมสายสะพาย มงกุฎเพชร และถวยรางวัล Gift Voucher 
จากประตูน้ําโพลีคลินิก Gift Voucher มูลคา 100,000 บาท จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก 
และรางวัลพิเศษจากผูสนับสนุน พรอมหองพักประจําตําแหนงจาก Woodlands Hotel & Resort เปนเวลา 1 ป 

• รองชนะเลิศอันดับ 1 (1st RUNNER UP) ไดรับเงินรางวัลเงินสด 100,000 บาท พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล Gift 
Voucher จากประตูน้ําโพลีคลินิก สวนลดพิเศษจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก และรางวัลจากผูสนับสนุน 

• รองชนะเลิศ อันดับ 2 (2nd RUNNER UP) ไดรับเงินรางวัลเงินสด 70,000 บาท พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล Gift 
Voucher จากประตูน้ําโพลีคลินิก สวนลดพิเศษจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก และรางวัลจากผูสนับสนุน 

• รางวัลแตงกายงาม (BEST COSTUME) ไดรับเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล Gift 
Voucher จากประตูน้ําโพลีคลินิก และรางวัลจากผูสนับสนุน 

• ขวัญใจสื่อมวลชน (MISS PHOTOGENIC) ไดรับเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล Gift 
Voucher จากประตูน้ําโพลีคลินิก และรางวัลจากผูสนับสนุน 

• นางงามมิตรภาพ (MISS CONGENIALITY) ไดรับเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล Gift 
Voucher จากประตูน้ําโพลีคลินิก และรางวัลจากผูสนับสนุน 

• MISS FIT & FIRM 2016 ไดรับเงินรางวัลเงินสด 15,000  บาท พรอมสายสะพาย และ Gift Voucher จาก 
ประตูน้ําโพลีคลินิก 

• MISS SILKY SKIN by ASOKE SKIN HOSPITAL ไดรับ Gift Voucher จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก              
มูลคา 100,000 บาท พรอมสายสะพาย 

• MISS SNAILWHITE by NAMU LIFE ไดรับรางวัลพิเศษจาก SNAILWHITE พรอมสายสะพาย 
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• MISS POPULAR VOTE ไดรับเงินรางวัลเงินสด 15,000  บาท พรอมสายสะพาย 

ผูสนใจสามารถสมัครเขารวมการประกวดไดทางเว็บไซต www.MissTiffanyUniverse.com/apply.php ตั้งแตวันนี้ ถึง 15 
มีนาคมนี้ โดยผูสมัครตองมารายงานตัวในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. และคัดตัวรอบแรกภายใตธีม 
“เปลือยตัวตนที่แทจริง” (Naked) เวลา 13.00–16.00 น. ณ ควอเทียร ฮอลล ชั้น 4 อาคาร เดอะ กลาส ควอเทียร ศูนยการคา 
เอ็มควอเทียร โดยสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นสีขาว (ความยาวเหนือเขา) พรอมแสดงเอกสารหลักฐานการโอนเงินคา 
สมัคร ณ จุดรายงานตัว ภายในเวลา 12.00 น. 

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท 038 421 700 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดทาง www.MissTiffanyUniverse.com 
www.facebook.com/MissTiffanyUniverse และ www.instagram.com/MissTiffanyUniverse 

..... 
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กําหนดการงานแถลงขาว  
Miss Tiffany’s Universe 2016 Press Conference 
วันศุกรที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 15.00-18.00 น. 

ณ โรงภาพยนตร 2 ควอเทียร ซีเนอารต ชั้น 4 ศูนยการคาเอ็มควอเทียร 
 
 

15.00 – 16.00 น. แขกผูมีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียนเขารวมงาน 
เพลิดเพลินกับคอกเทลจาก ลา บาเกตต เดอะ เฟรนช เบเกอรี่ คาเฟ ณ ควอเทียร ซีเนอารต 
เอ็กซคลูซีฟ เลานจ 

16.00 – 18.00 น. งานแถลงขาวการประกวด Miss Tiffany’s Universe 2016 

• คุณปอย - ตรีชฎา มาลยาภรณ Creator ของการประกวด MTU 2016 
กลาวตอนรับและเผยธีมการประกวด Miss Tiffany’s Universe 2016 
“Lifespiration”  

• เปดตัวและพูดคุยกับ The Inspirators ของเวิรกช็อป Lifespiration  

• เปดตัวและพูดคุยกับ The idol : ใบหมอน - โสภิดา ศิริวัฒนานุกูล Miss Tiffany’s 
Universe 2015  

• คุณอลิสา พันธุศักดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด Miss Tiffany’s 
Universe และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ทิฟฟานี่โชว พัทยา จํากัด 
กลาวสรุปภาพรวมการประกวด Miss Tiffany’s Universe 2016 และกลาวขอบคุณ 

• ถายภาพรวมกัน  

• การจับฉลากมอบของที่ระลึก 

• ใหสัมภาษณสื่อมวลชน 
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กําหนดการ 
Miss Tiffany’s Universe 2016 

 
 

1. First Round Audition & The Introduction of 30 Finalists 
การคัดเลือกรอบแรก และเปดตัวผูเขารอบ 30 คนสุดทาย 
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559  
ผูสมัครรายงานตัว เวลา 10.00 – 12.00 น.  
คัดเลือกรอบแรก เวลา 13.00 – 16.00 น. 
เปดตัวผูเขารอบ 30 คนสุดทาย เวลา 16.30 – 18.00 น. 
ณ ควอเทียร ฮอลล ชั้น 4 อาคาร เดอะ กลาส ควอเทียร ศูนยการคาเอ็มควอเทียร 

2. Lifespirational Trainings 
เวิรกช็อปสรางแรงบันดาลใจสูการเปนที่สุดแหงความงาม 
วันอังคาร – พฤหัสบดีที่ 29 - 31 มีนาคม 2559  

3. Miss Fit & Firm Contest 2016 
การประกวดชุดวายน้ํา 
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 18.00 – 22.00 น. 
ณ ควอเทียร แกลอรี่ ชั้น M ศูนยการคาเอ็มควอเทียร 

4. Final Round of Miss Tiffany’s Universe 2016 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
วันศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 20.30 – 23.30 น. 
ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว พัทยา 
 


