
การประกวดสาวประเภทสองการประกวด MISS Khaopu Beauty Queen 2015 
ประกวดคืนวันที ่17  สิงหาคม  2558  ณ.สนามหนาทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลเขาปู 

หลักเกณฑการประกวด 

การรับสมัครประกวด 
1. เปดรับสมัครผูสนใจท่ัวไป ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ไมจํากัดจํานวน 
2. วันรับสมัคร สมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันท่ี 17  สิงหาคม 2558 จันทร–ศุกร  ตั้งแตเวลา 09.00–16.00น. 
    หรือทาง E-mail : Boom641@hotmail.com 
3. สถานที่รับสมัคร สมัครไดที่ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาปู อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
    หรือทาง E-mail : Boom641@hotmail.com 

คุณสมบัติของผูเขาประกวด 
1. อายุ 15 ปข้ึนไป 
2. มีสัญชาติไทย 
3. มีคํานําหนานามวา “นาย” เทาน้ัน 

หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครพรอมรูปถายปจจุบัน  ขนาดไมต่าํกวา 2 นิ้ว 
2. สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
3. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
4. สงเขาประกวดในนามบริษทั หางราน หนวยงาน ชมรม หรือชุมชน (ถามี) 

หลักเกณฑการประกวด (แตงกายดวยชุดราตรียาว) 
1. รอบแรก ผูเขาประกวดตองเดินโชวและแนะนาํตนเอง ไดคนละไมเกิน 2 นาท ี
2. รอบที่สอง ผูเขารอบ 10 คน แสดงความสามารถพิเศษ คนละไมเกิน 3 นาที 
3. รอบที่สามผูเขาประกวดจํานวน 5 คนสุดทาย ตอบคําถามเพื่อแสดงไหวพริบ พรอมประกาศผลการตัดสิน 
4. การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 
5. ผูที่เคยไดรับตําแหนง Miss Khaopu Beauty Queen ในปท่ีผานมา และรองท้ังสองไมมีสิทธิ์สมัคร 

การตัดสินและใหคะแนน 
1.   เกณฑการประกวดรอบท่ี   1   และ   2   (คะแนนเต็ม   100  คะแนน) 
      - แตงกายตามกําหนดไดถูกตองเหมาะสม 30 คะแนน 
      - บุคลิกภาพ 30 คะแนน 
      - รูปรางและหนาตาสวยงาม 40 คะแนน 
 
2.    เกณฑการประกวดรอบที่ 3 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      - การเดิน/การยืน 20 คะแนน 
      - การไหว 20 คะแนน 
      - ความสวยงาม 20 คะแนน 
      - ความสามารถพิเศษ 20 คะแนน 
      - บุคลิกภาพและการแตงกาย 20 คะแนน 
 



 
 
 
3.   เกณฑการประกวดรอบท่ี 4 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- ตอบคําถามไดถูกตอง 20 คะแนน 
- การสื่อสารดวยภาษาไทยถูก อักขระ คํา 
- ประโยค เสียง ชัดเจน 20 คะแนน 
- บุคลิกภาพ ทาทีสงางาม 20 คะแนน 
- ความสวยงามเหมาะสมกับตําแหนง 20 คะแนน 
- ไหวพริบปฏิภาณ 20 คะแนน 

คณะกรรมการจะพิจารณาใหคะแนนผูสมัครรวมการประกวด ตามเกณฑท่ีกําหนด โดยผูทรงคุณวุฒิ การตัดสินของ
คณะกรรมการถือเปนขอยุติ และเด็ดขาด 
 
 

รางวัลสําหรับการประกวด 

1. รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 7,000 บาท พรอมถวยรางวัลและสายสะพาย 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับรางวัล 5,000 บาท พรอมถวยรางวัลและสายสะพาย 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับรางวัล 4,000 บาท พรอมถวยรางวัลและสายสะพาย 
4. รางวัลขวัญใจมหาชน ไดรับรางวัล 1,00 บาท พรอมถวยรางวัล (ตัดสินจากดอกไม/พวงมาลัย) 
5. ผูเขารอบ 10 คน ไดรับเงินรางวัลทานละ 500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**หมายเหตุ**  - สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตาํบลเขาปู ตําบลเขาปู  
              อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง หรือคุณสมเดช  คงชู เบอรโทร 08 – 4963 – 6642 

- สามารถสงใบสมัครและหลักฐานทาง E-mail : Boom641@hotmail.com 
  - สามารถ Download ใบสมัครไดท่ี HTTP://www.khaopu.go.th 
  - ใหมารายงานตวั ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลเขาปู กอนเวลา 19.30 น. 
 



 
 
 

ใบสมัคร 
การประกวด MISS Khaopu Beauty Queen 2015 

ในเทศกาลงาน “วันชาวสวนและของดีศรีบรรพต ประจาํป 2558”   
อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

 
วันท่ีสมัคร........./........................./2558 

ชื่อ – นามสกุลผูประกวด................................................................................ช่ือเลน......................................... 
ชื่อท่ีใชในการประกวด....................................................................................................................................... 
วันเดือนปเกิด..................................................  อายุ ...................................  ป 
สัดสวน........................................................... ความสูง.............................  เซนติเมตร 
ท่ีอยู   บานเลขที่.......................   หมูที่....................................   บาน/หมูบาน..................................................................... 
ถนน..........................................  ตําบล...................................   อําเภอ.................................................................................. 
จังหวัด......................................  รหัสไปรษณีย..............................  
ระดับการศึกษาสูงสุด............................................ จากสถาบัน............................................................................................... 
กําลังศึกษาระดับ....................................................................... สถาบัน.................................................................................. 
โทรศัพท/มือถือ.....................................................   e – mail ........................................................................... 
หลักฐานในการสมัคร  
1.  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 1 ฉบับ 
2.  สําเนาทะเบียนบาน  1 ฉบับ 
3.  ภาพถายขนาด 1 – 2 นิ้ว หรือโปสการด    
ประสบการณการประกวด 

 ไมเคย   
 เคยประกวดที่  ........................................................................................................... 
รางวัลที่ไดรับ (ถามี).......................................................................................................... 

สงประกวดในนาม  (ถามี) ............................................................................................................. 

 ท้ังนี้ ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎและกติกาที่คณะกรรมการจัดการประกวดตั้งไวอยางเครงครัด โดยยึดถือคําตัดสิน
ของคณะกรรมการเปนท่ีสิ้นสุด และขอรับรองวาเอกสารท้ังหมดเปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

ผูสมัคร 
 
 


