
 

 
หลักเกณฑ์การประกวดนางฟ้าจ าแลง ประจ าปี 2565 

วันเสาร์ ที่  2  กรกฎาคม  2565 
ณ  โครงการชลประทานห้วยทอน(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้านบางกอกน้อย 

อบต.ด่านศรีสุข  อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย 
 

1. ชื่อการประกวด/จัดงาน  การประกวดนางฟ้าจ าแลง  งานผลไม้หวานด่านศรีสุข ประจ าปี 2565 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 
          2.1  เพศชาย หรือ สาวประเภท (อายุแรกเกิด – 70 ปี) 
          2.2  มีสัญชาติไทย   
 2.3 ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดหนองคายไม่ต่ ากว่า 6 เดือน หรือ บิดา มารดา อยู่ในจังหวัด
หนองคาย 
 2.4 ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจของสังคม 
3. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด 
          3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
          3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
          3.3 รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาดโปสการ์ด ขนาด 4 X 6  นิ้ว จ านวน 1 รูป 

4. สถานที่ประกวด  
           - เวทีการประกวด ณ โครงการชลประทานห้วยทอน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้าน
บางกอกน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย   

5. การรับสมัคร 
          - รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่  21  มิถุนายน  2565 
          - การรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
ศรีสุข 
          - สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร  042-414801  (ในวันและเวลาราชการ) 
6. สถานที่รายงานตัว/การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม 
          - ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัว ในวันเสาร์ ที่  2 กรกฎาคม 2565  เวลา 17.00 – 18.00 น. 
ณ โครงการชลประทานห้วยทอน(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้านบางกอกน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลด่าน
ศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย   

/ผู้สมัคร... 
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          - ผู้สมัครนางฟ้าจ าแลงทุกคน ร่วมฝึกซ้อมการเดินและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประกวด 
 ในวันเสาร์  ที่  2 กรกฎาคม  2565  เวลา  16.00 น.  ณ โครงการชลประทานห้วยทอน(ตอนบน) อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริบ้านบางกอกน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลด่านศรีสุข อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย   

7. เกณฑ์การตัดสิน 
           การตัดสินการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะกระท าโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการ
ตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด เกณฑ์การตัดสินมีดังนี้ 
          1. ความสวยงาม  (20  คะแนน) 
          2. การแต่งกาย แนวความคิดสร้างสรร ประยุกต์ชุดให้มีผลไม้หวานด่านศรีสุข (20  คะแนน) 
          3. ท่วงที วาจา กิริยา มารยาท (20  คะแนน) 
          4. ความกล้าแสดงออก (20  คะแนน) 
          5. ปฏิภาณไหวพริบ (การตอบค าถาม) (20  คะแนน) 
                   คะแนนรวม  100  คะแนน 
ผู้เข้าประกวดนางฟ้าจ าแลง ต้องเดินประกวด จ านวน 2 รอบ 
                             รอบท่ี  1      แนะน าตัวนางฟ้าจ าแลง 
                             รอบท่ี  2      แสดงความสามารถพิเศษ 
                                               - ให้แสดงความสามารถพิเศษไม่เกิน  5  นาที  
                                               - ตอบค าถาม       
8. การแต่งกายในวันประกวด 
          - สวยงาม  เหมาะสมกับการประกวด 
          - ผู้เข้าประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ หรือประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอ่ืนใดได้
ตามความเหมาะสม และไม่เป็นที่เดือดร้อนของผู้เข้าประกวดคนอ่ืน 

9. รายละเอียดต าแหน่งและของรางวัล 
                   1.  รางวัลชนะเลิศ จะได้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล                     3,000   บาท 
                   2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล      2,000   บาท     
                   3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล      1,000   บาท     
                   4.  รางวัลขวัญใจประชาชน  จะได้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล          1,500   บาท 
          5.  รางวัลแต่งกายสวยงาม  จะได้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล       500    บาท 
          6.  รางวัลบุคลิกภาพดี  จะได้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล        500    บาท 
                  

 
หมายเหตุ : 
1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิทธิขาด ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้ 
2. ห้ามพี่เลี้ยงนางงามและผูต้ิดตามผู้เข้ารับการประกวด ทะเลาะวิวาท ส่งเสียงดังและก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ กอง
ประกวด ผูเ้ข้าประกวด ท้ัง 2 ฝ่าย จะถูกตัดสิทธ์ิและจะยตุิการประกวดทันที 



                                                                   

 
ล าดับที.่......./.........                                            วันที่...........เดือน.............พ.ศ........................... 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
                                          ใบสมัครประกวดนางฟ้าจ าแลง  
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลด่านศรีสุข 
                              “งานผลไม้หวานด่านศรีสุข ประจ าปี ๒๕๖๕” 
                                   ณ โครงการชลประทานห้วยทอน (ตอนบน) 

 
ข้าพเจ้า.............................................................เกิดวันที่........เดือน......................พ.ศ................. 
อายุ................ปี  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................................. 

ชื่อเล่น.....................สัดส่วน....................................สูง....................ซม.  น  าหนัก.......................กก. 
บ้านเลขที่..................หมู่ที่................ต าบล..............................อ าเภอ............................................ 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์........................เบอร์โทรศัพท์..................................... 
การศึกษา............................................ความสามารถพิเศษ.............................................................. 

 มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประกวดธิดาจ าแลง”งานผลไม้หวานด่านศรีสุข ประจ าปี ๒๕๖๕” 
ชื่อ-สกุล ที่ใช้ในการประกวด............................................................................................................ 
ผู้ส่งเข้าประกวด............................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กองประกวดก าหนดทุกประการ 
หลักฐานในการสมัคร 
□   รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ ว จ านวน ๑ รูป 
□   ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ 
□   ส าเนาทะเบียนบ้าน   ๑ ฉบับ 
 
                                                ลงช่ือ..................................................(ผู้สมัคร) 
                                                      (..................................................) 
 
                                                ลงช่ือ..................................................(ผู้รับสมัคร) 
                                                      (..................................................) 
 
 


