
 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการประกวดธิดาโคมลม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 

เรื่อง ระเบียบการประกวดธิดาโคมลม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ดวยอําเภอพิบูลยรักษ รวมกับสํานักงานก่ิงกาชาดอําเภอพิบูลยรักษ สวนราชการ หนวยงาน 

ภาครัฐ และภาคเอกชน กําหนดใหมีการจัดการประกวดธิดาโคมลม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงในการนี้ อําเภอ

พิบูลยรักษ ไดมอบใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ เปนผูดําเนินการ

จัดการประกวดธิดาโคมลม โดยมีกําหนดการประกวดในวันท่ี ๒๕ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางในงาน

นมัสการหลวงปูพิบูลย โคมลมลอยฟาผามัดหม่ียอมคราม อําเภอพิบูลยรักษ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 

      ดังนั้น เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดประกวด ตลอดจนเปนการรักษาชื่อเสียงเกียรติ

คุณอันดีงามของธิดาโคมลม คณะกรรมการการจัดงานการประกวดธิดาโคมลม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ จึงได

กําหนดระเบียบไว ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงคของการประกวด 

๑.๑ เพ่ือคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสม ท้ังทางรางกาย จิตใจ วาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ หรือหลักเกณฑ

อ่ืนท่ีคณะกรรมการจัดการประกวดกําหนดใหดํารงตําแหนงธิดาโคมลม ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑.๒ เพ่ือสงเสริมเผยแพรผามัดหม่ียอมครามอันเปนงานศิลปาชีพหัตถกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

ใหเปนเอกลักษณประจําอําเภอพิบูลยรักษ 

๒. คุณสมบัติของผูสมัครเขาประกวด 

 ๒.๑ มีสัญชาติไทย 

 ๒.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ป บริบูรณ และไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ ในวันรับสมัคร 

 ๒.๓ ตองเปนหญิงโสด ไมเคยผานการสมรสหรือใหกําเนิดบุตรมากอน 

 ๒.๔ ตองไมเคยเปนผูท่ีเคยไดรับรางวัลจากการประกวดธิดาโคมลม ของทุกปท่ีผานมา 

 ๒.๕ ตองไมเคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเปนท่ีนารังเกียจของสังคม 

 ๒.๖ เปนผูท่ีมีสุขภาพ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

 ๒.๗ ตองเปนผูท่ีเกิดในอําเภอพิบูลยรักษ หรือเปนผูท่ีมีภูมิลําเนาท่ีอยูในอําเภอพิบูลยรักษ   

เปนประจํา หรือบิดา มารดาภูมิลําเนาอยูในอําเภอพิบูลยรักษ และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในพ้ืนท่ีอําเภอ 

พิบูลยรักษ ไมนอยกวา ๑ ป นับแตวันรับสมัคร 

 ๒.๘ ตองเปนผูท่ีปฏิบัติงานในเขตอําเภอพิบูลยรักษมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือนข้ึนไป และมีหนังสือ

รับรองจากหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน 



๓. การสมัครเขาประกวด 

 ๓.๑ การแสดงความจํานงเพ่ือสมัครเขารับการประกวดธิดาโคมลม ประจําป ๒๕๖๐ จะตองกรอก

ขอความในใบสมัครใหละเอียดครบถวนพรอมแนบหลักฐานท่ีเก่ียวของตามท่ีระบุไวในใบสมัคร และคุณสมบัติ

ของผูสมัคร โดยย่ืนใบสมัครดวยตนเอง 

๓.๒ กําหนดการยื่นใบสมัคร  ระหวางวันท่ี ๑๘ – ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ กศน.อําเภอพิบูลยรักษ  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี  โทร ๐๔๒-๒๕๘๒๔๑  

คุณครูสุรพงษ  โสสะสุนทร  โทรฯ ๐๘๖-๖๓๔๐๘๘๒  และคุณครูสกล  บุญพา  โทรฯ ๐๙๕-๖๔๐๑๔๕๒ 

 

๔. หลักฐานการสมัคร ประกอบดวย 

 ๑. รูปถายขนาด ๓x๕ นิ้ว หรอื ๔x๖ นิ้ว (ภาพสี)    จํานวน  ๒  แผน 

 ๒. บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง) พรอมสําเนา    จํานวน ๑  ฉบับ 

 ๓. ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) พรอมสําเนา     จํานวน ๑  ฉบับ 

 ๔. ผูท่ีมีอายุต่ํากวา ๒๐ ป ตองมีหนังสือใหความยินยอมจากผูปกครองหรือบุคคลท่ีนาเชื่อถือ    

 ๕. หนังสือรับรองของผูใหการสนับสนุนในการสงเขาประกวด (ฉบับจริง) 

 

๕. กําหนดการประกวด และสถานท่ีประกวด 

 ๕.๑ สถานท่ีจัดการประกวด ณ เวทีกลางงานนมัสการหลวงปูพิบูลย ประจําป ๒๕๖๐ 

 ๕.๒ ผูสมัครเขาประกวดธิดาโคมลม ประจําป ๒๕๖๐ ทุกคนใหมารายงานตัวในวันท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีกลางในงานนมัสการหลวงปูพิบูลยฯ 

๕.๓ ผูสมัครเขาประกวดธิดาโคมลม ประจําป ๒๕๖๐ จะตองไปรายงานตัว เพ่ือเขารวมประกวดตรง

ตามเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด หากไมปฏิบัติตามถือวาทานสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ 

๖. การแตงกายในการประกวด 

 ๖.๑ ผูเขาประกวดตองสวมใสชุดผาพ้ืนเมืองอําเภอพิบูลยรักษ (ผามัดหม่ียอมคราม) 

 ๖.๒ ผูเขาประกวดตองสวมใสรองเทาท่ีมีความสูงของรองเทาไมเกิน ๔ นิ้ว (ไมเกิน ๑๐ เซนติเมตร) 

 

๗. การเสริมสวย 

 การเสริมสวยใบหนาและการแตงทรงผม อนุญาตใหทําตามความเหมาะสม แตตองไมมีสิ่งแปลกปลอม

เสริมแตง เชน ขนตาเทียม วิกผม ถุงนอง ถาหากกองประกวดตรวจพบจะสั่งใหถอดออกซ่ึงจะมีผลกระทบตอ

คะแนนการตัดสินของผูเขาประกวด 

 

๘. การประกวด 

 กองประกวดธิดาโคมลม ประจาํป ๒๕๖๐ จะดําเนินการประกวดท้ังหมด  ๔  รอบ ดังนี้ 

 ๘.๑ การประกวดรอบแรก กําหนดใหมีการเดินโชว 

 ๘.๒ การประกวดรอบสอง กําหนดใหมีการแนะนําตัว 



 ๘.๓ การประกวดรอบสาม กําหนดใหมีการแสดงความสามารถ 

 ๘.๔ การประกวดรอบสี่ กําหนดใหมีการสัมภาษณ 

 ๘.๕ การตัดสินและประกาศผลผูดํารงตําแหนง 

 ท้ังนี้ กองประกวดธิดาโคมลม ประจําป ๒๕๖๐ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีอาจมีการปรับเปลี่ยนการพิจารณา 

การคัดเลือกใหเขาแตละรอบไดตามความเหมาะสม 
 

๙. เกณฑการใหคะแนน  

 ๙.๑ ความสวยงามรูปรางหนาตา/การแตงกายสวยงาม           ๒๐ คะแนน 

 ๙.๒ การพิจารณาทางรางกายบุคลิกภาพ การเดิน การยืน  

       ยิ้มแยมแจมใส ความนารัก นาเอ็นดู             ๒๐ คะแนน   

           ๙.๓ การแนะนําตนเอง ถูกตองชัดเจน น้ําเสียงถอยคํา สุภาพ 

    ออนหวาน มารยาทเรียบรอย                       ๒๐ คะแนน  

 ๙.๔ การแสดงความสามารถ             ๒๐ คะแนน  

 ๙.๕ ความสามารถในการตอบคําถามจากการสัมภาษณ          ๒๐ คะแนน  

                        รวม ๑๐๐ คะแนน 

๑๐. การตัดสินการประกวด 

๑๐.๑  การตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการ  จํานวน ๕ คน  

๑๐.๒  การตัดสินการประกวดซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพ  

 ๑๐.๓  การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุดผูเขารวมการประกวดไมมีสิทธิ์ประทวง 

คณะกรรมการจัดการแขงขันไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

หมายเหตุ เกณฑการตัดสินขวัญใจมหาชนนับคะแนนจากดอกไม ท่ีผูเขาประกวดไดรับ ๑ ดอก 

๑ คะแนน โดยจําหนายดอกละ ๒๐ บาท 

 

๑๑. รางวัลผูเขาประกวดท่ีไดรับตําแหนง  

 ตําแหนง ธิดาโคมลม รางวัลท่ีไดรับ ไดแก 

๑. เงินรางวัล จํานวน...๑๐,๐๐๐...บาท 

๒. มงกุฎ 

๓. สายสะพาย 

๔. ชอดอกไม 

ตําแหนง รองธิดาโคมลม อันดับ ๑ รางวัลท่ีไดรับ ไดแก 

๑. เงินรางวัล จํานวน...๘,๐๐๐...บาท 

๒. สายสะพาย 

๓. ชอดอกไม 

 



ตําแหนง รองธิดาโคมลม อันดับ ๒ รางวัลท่ีไดรับ ไดแก 

             ๑. เงินรางวัล จํานวน...๗,๐๐๐...บาท 

๒. สายสะพาย 

   ๓. ชอดอกไม 

ตําแหนงขวัญใจมหาชน รางวัลท่ีไดรับ ไดแก 

   ๑. เงินรางวัล จํานวน...๘,๐๐๐...บาท 

๒. สายสะพาย 

   ๓. ชอดอกไม  

รางวัลชุดแตงกายผาพ้ืนเมืองยอดเย่ียม รางวัลท่ีไดรับ ไดแก 

   ๑. เงินรางวัล จํานวน...๓,๐๐๐...บาท 

๒. สายสะพาย 

๓. ชอดอกไม 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๓  เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 

 

     (นายณัชฐเดช  มุลาลี) 

     นายอําเภอพิบูลยรักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ใบสมัครการประกวดธิดาโคมลม 

(MISS KHOMLOM PIBOONRAK 2017) 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐          
 

ใบสมัครเลขท่ี......................... 
วันท่ี.............เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ชือ่นางสาว.........................................................................สกุล............................................................................. 

ชือ่เลน....................................................เกิดวันท่ี..........................เดือน..............................พ.ศ........................... 

อายุ...........................ป.....................เดอืน  สวนสูง..................................ซม.  น้ําหนัก.................................ก.ก. 

สัดสวน อก........................นิว้  เอว..........................นิว้  สะโพก.......................นิ้ว กรุปเลอืด............................... 

เชื้อชาติ........................................สัญชาต.ิ............................................................ศาสนา..................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี..................หมูท่ี..........ตําบล...........................อําเภอ..........................จังหวัด................ 

โทรศัพท..................................................................e-mail………………………………….…………………………………….. 

ID Line...................................................................FaceBook…………………………………………………………………… 

อาชีพ..............................................................สถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา............................................................           

โทรศัพท.....................................................................e-mail…………………………….……………………………………….. 

ชื่อ-สกุล บิดา นาย.......................................................................อาชีพ................................................................ 

ชื่อ-สกุล มารดา นาง...................................................................อาชีพ................................................................. 

หนวยงานผูสงเขาประกวด 

............................................................................................................................................................................... 

เคยผานการประกวดจากท่ีอ่ืนหรือไม (    ) เคย  (    ) ไมเคย 

ถาเคย  ( โปรดระบุ เวทีท่ีประกวดหรือตําแหนงท่ีไดรับการประกวด ).................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

                          ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ...........................................................................................ผูสมัครเขาประกวด 

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

 
       

       ลงชื่อ...........................................................................................หนวยงานผูสงเขาประกวด 

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

                                            (ประทับตราหนวยงาน) 



หลักฐานการสมัคร 

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน....................แผน 

       สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน....................แผน 

       รูปถายภาพสีขนาด ๓x๕ นิ้ว หรือ ๔x๖ นิ้ว   จํานวน....................แผน 

       หนังสือรับรองจากผูปกครอง     จํานวน....................แผน 

       หนังสือรับรองจากผูใหการสนับสนุนการประกวด  จํานวน....................แผน 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

      

สําหรับเจาหนาท่ีรับสมัคร 

ไดตรวจสอบเอกสารขางตนแลว ปรากฏวา ครบ 

                                                               ไมครบ 

 

ลงชื่อ..................................................................เจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

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

                           ตําแหนง.............................................................. 

 

 

สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร 

ไดตรวจสอบเอกสารดังกลาวขางตนแลว  ปรากฏวา 

                       ถูกตองตรงตามประกาศคณะกรรมการจัดการประกวดธิดาโคมลม ประจําป ๒๕๖๐ 

                       ไมถูกตอง  เนื่องจาก.................................................................................................... 

 

 

 

    ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจสอบ 

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

                               ตําแหนง............................................................... 

                                                                      

 

  



หนังสือรับรองของผูใหการสนับสนุน 

ผูเขาประกวดธิดาโคมลม ประจําป ๒๕๖๐ 

 ดวยขาพเจานาย/นาง......................................สกุล.................................ตําแหนง................................... 

ขอรับรองนางสาว........................................สกุล................................เปนบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาในบาน................... 
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