
 

 

                 ระเบียบการสมัครประกวดธิดาโคบาล 
        ในงานมหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก ประจ าปี 2561 
                    วันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2561 

.. ณ บริเวณตรงข้ามทีว่่าการอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวดักาญจนบุรี.. 
 

๑.  ชื่อการประกวด       ธิดาโคบาล 

๒.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
เพศหญิง มีอายุไม่ต ่ากว่า ๑๕ ปี  และไม่เกิน  ๓๐  ปี  

๓.  หลกัฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด 
๓.๑  ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน    จ่านวน ๑ ชุด 
๓.๒  รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว     จ่านวน ๑ รูป  
๓.3  ใบสมัคร 

๔.  สถานที่ประกวด 
ณ เวทีกลางงานมหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก ประจ่าปี 2561 คืนวันที  14 สิงหาคม 2561 

5.  การรับสมัคร 

  - รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 สิงหาคม 2561 
  - สามารถยื นใบสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยใบสมัคร
จะต้องส่งถึงส่านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 65/10 หมู่ 1 ต่าบลท่าล้อ อ่าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000 โทรศัพท์ 034-512926 โทรสาร 034-521027  E-mail : 
pvlo_knr@dld.go.th (วงเล็บการประกวดธิดาโคบาล) ก่อนหรือภายในวันสิ้นสุดการยื นใบสมัคร
ตามที ก่าหนดไว้หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการประกวดได้ที  
เว็บไซต์ : pvlo-knr.dld.go.th (เมนู “ประกวดธิดาโคบาล”)  
 

6. ก าหนดการปิดรับสมคัร  วันที  6 สิงหาคม 2561 

7. การแต่งกายในการประกวด 
7.1.ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดคาวเกิร์ล ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอ โบโลไทด์ 

เสื้อกั๊ก โดยจัดหาเครื องแต่งกายมาเอง (พร้อมอุปกรณ์การโชว์) (รับจ านวนจ ากัด ๒๐ ท่านเท่านั้น)  
 7.2.ในรอบการแสดงความสามารถพิเศษ ผู้ เข้าประกวดส่งท่านองเพลง ห รือรีวิว
ประกอบการแสดง ในรูปแบบของแผ่นซีดีในวันที เข้าสมัครด้วย 
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8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๘.๑ รอบคัดเลือก (๑) จ านวน 20 คน 
  - การแต่งกาย     15  คะแนน  
  - ความสวยงาม     15  คะแนน  
  - บุคลิกภาพ + กิริยามารยาท   ๑5  คะแนน **  
  - ความเชื อมั นในตนเอง   ๑5  คะแนน   
  ๘.๒ รอบคัดเลือก (๒) จ านวน 10 คน  
  - ความสามารถพิเศษ 
    (ไม่เกิน ๕ นาที)    20  คะแนน **  
  ๘.๓ รอบตัดสิน   (๓) จ านวน 5 คน 
  - ปฏิภาณไหวพริบ (ตอบค่าถาม)  20  คะแนน** 
              รวมคะแนน           10๐  คะแนน 
 

9. ค่าสมัคร   ไม่มีการเก็บค่าสมัคร 
 

10. ที่พักและอาหาร 
 - ผู้เข้าประกวดและพี เลี้ยงทุกคนจะต้องหาสถานที พักและอาหารมาเอง 
 

11. ก าหนดการในวันประกวด  
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
เวลา 16.30 – 17.00 น.   - ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ เต็นท์อ่านวยการ ณ ตรงข้าม 
       ที ว่าการอ่าเภอเลาขวัญ อ่าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
        ผู้เข้าประกวดจับฉลากหมายเลข 
เวลา 17.00 – 17.30 น.   - ปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดก่อนขึ้นเวที 
เวลา 17.30 น.  - ผู้เข้าประกวดพร้อมกัน ณ เวทีกลางตรงข้ามที ว่าการ 
   อ่าเภอเลาขวัญในสถานที ที จัดไว้ในชุดคาวเกิร์ล พร้อมที จะ   
   เดินโชว์ในรอบแรก 
เวลา 17.40 น.    - ผู้เข้าประกวดเดินโชว์ตัวรอบแรก พร้อมแนะน่าตัว 
        รับดอกไม้ก่าลังใจ (คะแนนขวัญใจประชาชนรอบแรก) 
เวลา 18.20 น.   - ชมการแสดง 
เวลา 19.00 น.    - ผู้เข้าประกวดเดินโชว์ตัวรอบสอง พร้อมรับดอกไม้ก่าลังใจ 
       (คะแนนขวัญใจประชาชนรอบสอง) 
       ประกาศผู้เข้ารอบ 10 คน ผู้ไม่ผ่านพักผ่อนหลังเวที 
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เวลา 19.30 น.  - ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คน แสดงความสามารถพิเศษ 
เวลา 20.20 น. - ชมการแสดง 
เวลา 21.00 น.     - ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คนเดินโชว์ตัว ประกาศผลผู้ผ่าน 
       เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ผู้ไม่ผ่านพักผ่อนหลังเวที 
      - พิธีกรแจกซองค่าถามพิเศษ 
      - ผู้เข้าประกวด 5 คนสุดท้าย ตอบค่าถาม 
เวลา 21.50 น.    - ผู้เข้าประกวดทั้ง 15 คนเดินขึ้นบนเวที 
     - ประกาศผลการประกวดธิดาโคบาล และขวัญใจประชาชน 
      - มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ สายสะพายและเงินรางวัล 
     - ร่วมกันถ่ายภาพ 
      - เสร็จสิ้นการประกวดธิดาโคบาล 

 

12. รางวัล 
 -  รางวัลชนะเลิศ  ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล  5,๐๐๐ บาท   
 -  รองอับดับ ๑   ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล   4,๐๐๐ บาท   
 -  รองอับดับ ๒   ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล  3,๐๐๐ บาท   
 -  รองอับดับ 3   ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล  2,๐๐๐ บาท   
 -  รองอับดับ 4   ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล  1,๐๐๐ บาท   
 -  ขวัญใจประชาชน    ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล  3,๐๐๐ บาท  
  
หมายเหตุ: ๑) ระยะเวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
      ๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที สิ้นสุด 

 

๑3. ติดต่อสอบถามข้อมลูการประกวดได้ที่  
- คุณจันทร์แรม ศรีสุข    080-6158372          
- คุณสดุดี ภูวิชญะพล   081-6581765 
- คุณอัจฉรา สุขพร  098-2942289 
- คุณพิมลพรรณ แล่เพ็ชร 096-0366319  

      
 
 
 
 
 
 



หลักฐานในการสมัคร : 
๑. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน  จ่านวน ๑ ชุด 
๒. รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิ้ว   จ่านวน ๑ รูป  
3. ใบสมัคร 

 
 

 
 

 
ล าดับที่................ 

 
 

ใบสมัคร 
ประกวด ธิดาโคบาล 

ในงานมหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก ประจ าปี 2561 
วันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2561                         

.. ณ บริเวณตรงข้ามที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี.. 
 

๑. ชื่อ – สกุล ........................................................................ชื่อเล่น........................................... 

๒. วัน เดือน ปี เกิด......................................................................อายุ...............ปี................เดือน 

๓. น้ าหนัก................กิโลกรัม    ส่วนสงู...................เซนติเมตร   สัดส่วน.................................... 

๔. สังกัดหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด............................................................................................. 

๕. ปัจจุบันก าลังเรียน/ศึกษา/ท างาน ที่........................................................................................ 

๖. คติประจ าตัว............................................................................................................................ 

๗. หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................  

      ลงชื่อ..........................................ผู้เข้าประกวด 
              (..........................................) 
        วัน........เดือน.......................ป.ี........... 
 
 
 
 
 

 

******************************************************************** 
  

ลงชื่อ........................................ผู้รับสมัครและตรวจสอบหลักฐาน 
                 (.........................................) 

 
 

ติดรูปถ่าย 
2 นิ้ว 
1 รูป 


