
ระเบียบการสมัครประกวดธิดาโคบาล
ในงานประกวดโคเน้ือ “โคบาลทวารวดี จังหวัดกาญจนบุร”ี

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2561
.. ณ สนามหนาที่วาการอําเภอเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร.ี.

๑. ช่ือการประกวด ธิดาโคบาล
๒. คุณสมบัติของผูเขาประกวด

เพศหญิง มีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ป  และไมเกิน ๓๐ ป
๓. หลกัฐานการสมัครของผูเขาประกวด

๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๓.๒ รูปถายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๓.3 ใบสมัคร

๔. สถานที่ประกวด
ณ เวทีกลางงานประกวดโคเนื้อ “โคบาลทวารวดี จังหวัดกาญจนบุรี” คืนวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561

5. การรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแตวันนี้ - 30 เมษายน 2561
- สามารถย่ืนใบสมัครดวยตนเองหรือจัดสงใบสมัครทางไปรษณียลงทะเบียน โดยใบสมัครจะตอง

สงถึงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 65/10 หมู 1 ตําบลทาลอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย 71000 โทรศัพท 034-512926 โทรสาร 034-521027 E-mail :
pvlo_knr@dld.go.th (วงเล็บการประกวดธิดาโคบาล) กอนหรือภายในวันส้ินสุดการย่ืนใบสมัครตามท่ี
กําหนดไวหรือสามารถดาวนโหลดใบสมัครและระเบียบการประกวดไดท่ีเว็บไซต : pvlo-knr.dld.go.th
(เมนู “ประกวดธิดาโคบาล”)

6. กําหนดการปดรับสมคัร วันท่ี 30 เมษายน 2561

7. การแตงกายในการประกวด
ผูเขาประกวดจะตองแตงกายดวยชุดคาวเกิรล ประกอบดวย หมวก ผาพันคอ โบโลไทด เส้ือกั๊ก

โดยจัดหาเคร่ืองแตงกายมาเอง (พรอมอุปกรณการโชว) (รับจํานวนจํากัด ๒๐ ทานเทานั้น)



- ๒ –

8. เกณฑการตัดสิน
๘.๑ รอบคัดเลือก (๑) จํานวน 20 คน

- การแตงกาย 15  คะแนน
- ความสวยงาม 15  คะแนน
- บุคลิกภาพ + กิริยามารยาท ๑๐ คะแนน **
- ความเชื่อมั่นในตนเอง ๑๐ คะแนน
- การพูดแนะนําตัว 1๐ คะแนน **

๘.๒ รอบคัดเลือก (๒) จํานวน 10 คน
- ความสามารถพิเศษ/กลาวเชิญชวนทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี

(ไมเกิน ๕ นาที) 20  คะแนน **
๘.๓ รอบตัดสิน (๓) จํานวน 5 คน

- ปฏิภาณไหวพริบ (ตอบคําถาม) 20  คะแนน**
รวมคะแนน 10๐ คะแนน

9. คาสมัคร ไมมีการเก็บคาสมัคร

10. ที่พักและอาหาร
- ผูเขาประกวดและพี่เล้ียงทุกคนจะตองหาสถานท่ีพักและอาหารมาเอง

11. กําหนดการในวันประกวด
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
เวลา 16.30 – 17.00 น. - ผูเขาประกวดรายงานตัว ณ เต็นทอํานวยการ ณ หนาท่ี

วาการอําเภอเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ผูเขาประกวดจับฉลากหมายเลข

เวลา 17.00 – 17.20 น. - ปฐมนิเทศผูเขาประกวดกอนขึ้นเวที
เวลา 17.20 น. - ผูเขาประกวดพรอมกัน ณ เวทีกลางหนาท่ีวาการอําเภอเลาขวัญ

ในสถานท่ีท่ีจัดไวในชุดคาวเกิรล พรอมท่ีจะเดินโชวในรอบแรก
เวลา 17.30 น. - ผูเขาประกวดเดินโชวตัวรอบแรก พรอมแนะนําตัว

รับดอกไมกําลังใจ (คะแนนขวัญใจประชาชนรอบแรก)
เวลา 18.20 น. - ชมการแสดง
เวลา 19.00 น. - ผูเขาประกวดเดินโชวตัวรอบสอง พรอมรับดอกไมกําลังใจ

(คะแนนขวัญใจประชาชนรอบสอง)
ประกาศผูเขารอบ 10 คน ผูไมผานพักผอนหลังเวที

เวลา 19.30 น. - ผูเขาประกวดท้ัง 10 คน แสดงความสามารถพิเศษ
เวลา 20.20 น. - ชมการแสดง
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เวลา 21.00 น. - ผูเขาประกวดท้ัง 10 คนเดินโชวตัว ประกาศผลผูผาน
เขารอบ 5 คนสุดทาย ผูไมผานพักผอนหลังเวที

- พิธีกรแจกซองคําถามพิเศษ
- ผูเขาประกวด 5 คนสุดทาย ตอบคําถาม

เวลา 21.50 น. - ผูเขาประกวดท้ัง 15 คนเดินขึ้นบนเวที
- ประกาศผลการประกวดธิดาโคบาล และขวัญใจประชาชน
- มอบถวยรางวัลชนะเลิศ สายสะพายและเงินรางวัล
- รวมกันถายภาพ
- เสร็จส้ินการประกวดธิดาโคบาล

12. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ สายสะพาย พรอมเงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท
- รองอับดับ ๑ สายสะพาย พรอมเงินรางวัล 4,๐๐๐ บาท
- รองอับดับ ๒ สายสะพาย พรอมเงินรางวัล 3,๐๐๐ บาท
- รองอับดับ 3 เงินรางวัล 1,๐๐๐ บาท
- รองอับดับ 4 เงินรางวัล 1,๐๐๐ บาท
- ขวัญใจประชาชน สายสะพาย พรอมเงินรางวัล 2,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ: ๑) ระยะเวลาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม
๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด

๑3. ติดตอสอบถามขอมลูการประกวดไดที่
- คุณจันทรแรม ศรีสุข 080-6158372
- คุณสดุดี ภูวิชญะพล 081-6581765
- คุณอัจฉรา สุขพร 098-2942289
- คุณพิมลพรรณ แลเพ็ชร 096-0366319



หลักฐานในการสมัคร :
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด
๒. รูปถายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน ๑ รูป
3. ใบสมัคร

ลําดับที่................

ใบสมัคร
ประกวด ธิดาโคบาล

ในงานประกวดโคเนื้อ “โคบาลทวารวดี จงัหวัดกาญจนบุรี”
วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2561

.. ณ สนามหนาที่วาการอําเภอเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวดักาญจนบุรี..

๑. ช่ือ – สกุล ........................................................................ช่ือเลน............................................

๒. วัน เดือน ป เกิด......................................................................อายุ...............ป................เดือน

๓. น้ําหนัก................กิโลกรัม    สวนสงู...................เซนติเมตร   สัดสวน....................................

๔. สังกัดหนวยงานที่สงเขาประกวด..............................................................................................

๕. ปจจุบันกําลังเรียน/ศึกษา/ทํางาน ที่........................................................................................

๖. คติประจําตัว............................................................................................................................

๗. หมายเลขโทรศัพท....................................................................................................................

ลงช่ือ..........................................ผูเขาประกวด
(..........................................)

วัน........เดือน.......................ป............

********************************************************************
ลงช่ือ........................................ผูรับสมัครและตรวจสอบหลักฐาน

(.........................................)

ติดรูปถาย
2 นิ้ว
1 รูป


