
 

 

 

เอกสารหลักเกณฑ์การจัดการประกวด 
“ธิดาเห็ดโคนจำแลง 2565” 

วันที่ 14  ตุลาคม 2565 
 

งานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย 
และงานกาชาดบ่อพลอย ประจำปี 2565 

 
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 

อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด “ธดิาเห็ดโคนจำแลง 2565” 

งานเทศกาลเห็ดโคน อญัมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาดบ่อพลอย ประจำปี 2565 
วันที่  13-24 ตลุาคม 2565 

เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
**************************** 

1. ชื่อการประกวด / จัดงาน  
การประกวด “ธิดาเห็ดโคนจำแลง  256” 

งานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาดบ่อพลอย ประจำปี 2565 

2. คุณสมบัติของผูส้มัครผู้เข้าประกวด  
(1) เป็นสาวประเภทสอง   
(2.)  ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  
(3.)  ไม่จำกัดอายุและส่วนสูง   
(4.) เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง, โรคที่สังคมรังเกียจ 
(5.)  ต้องไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม  
(6.) ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประกวดหาก 

ภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้าร่วมประกวด
และได้รับตำแหน่งใดๆ ในการประกวดครั้งนี้   

3. หลกัฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด 
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน  1  ชุด 

 (ถ้ากำลังศึกษาอยู่) พร้อมรับรอสำเนา 
2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ชุด 
3 รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาด 5x7 นิ้ว  จำนวน 1รูป 
4 ใบอนุญาตของผู้ปกครอง กรณีผู้เข้าประกวดยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ตามแบบฟอร์มที่เทศบาลกำหนด)  

4. สถานที่ประกวด เวทีการประกวด  
ณ บริเวณเวทีกลาง งานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาดบ่อพลอย  ประจำปี  

2565 เทศบาลตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี   

5. การรับสมัคร 
   ขอรับและยื่นใบสมัคพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน –  5  ตุลาคม 2565 
ในรูปแบบ ออนไลน์ พร้อมชำระค่าสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ หน้าแฟนเพจ ของ เทศบาลตำบลบ่อพลอย   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลข 063-1415798   

 
6. สถานทีจ่ับสลาก/การฝึกซ้อม/ และการายงานตัว  

วันที่ 22 ตุลาคม  2561  
- เวลา 13.00 น. ตรวจคุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
- เวลา 16.00 – 17.00 น. รับรายงานตัวผู้สมัครเข้าประกวดฯ 
- เวลา 17.00 – 18.30 น.  จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประกวด  
** ผู้เข้าประกวดเป็นผู้จับสลากหมายเลขประจำตัวด้วยตัวเอง **  



7. เกณฑ์การตัดสิน 
-ขวัญใจประชาชน ใช้การนับคะแนนจากดอกไม้ในการตัดสิน นับตั้งแต่รอบแรกและรอบสอง และผู้ที่ 

ได้ตำแหน่งขวัญใจประชาชน จะได้เข้รอบ 10 คน สุดท้ายโดยอัตโนมัติ  
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ โดยการพิจารณา 

ตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นที่สิ้นสุด การให้คะแนนพิจารณาประกอบด้วย  
1. ความสวย รูปร่างทรวงทรง ผิวพรรณที่สวยงามสมบูรณ์แบบ  
2. บุคลิกท่าทาง 
3. การแต่งกาย 
4. การแสดงออกทางความคิด ปฏิภาณไหวพริบและการพูด 
5. กริยามารยามการประกวด   
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

8. การแต่งกายในการประกวด 
  ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องแต่งกายตามที่กองประกวดฯกำหนด ดังนี้  
  รอบแรก  - ชุดราตรี 
   

9. การตัดสิน 
1 การตัดสินการประกวดกระทำโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา 
2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะทักท้วงหรือคัดค้านมิได้ 
3.การให้คะแนนเป็นการคะแนนแบบ ยกป้ายคะแนน  

 
10. เงื่อนไขการดำรงตำแหน่ง  

ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง “ธิดาเห็ดโคนจำแลง ประจำปี 2565 /รองอันดับ 1 รองอันดับ  
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้  

1. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบ่อพลอย และ 
อำเภอบ่อพลอย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี  

2. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลเห็ดโคนและอัญมณีของดีบ่อพลอย ประจำปี 2562 อาทิ 
เช่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน,ร่วมพิธีเปิด-ปิดงานเทศกาลเห็ดโคนและอัญมณีของดีบ่อพลอย,การอำลาตำแหน่ง “ธิดา
เห็ดโคนจำแลง   

11 การพ้นจากตำแหน่ง  
“ธิดาเห็ดโคนจำแลง ประจำปี 2565 รองอันดับ 1 รองอันดับ 2  จะพ้นจากตำแหน่ง  

1. เมื่อครบตำแหน่ง 1 ปี  
2. คณะกรรมการซึ่งกองประกวดเป็นผู้แต่งตั้งเห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่ง เช่น  

2.1 มีอาชีพหรือพฤติกรรมอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
2.2  กระทำอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน  
2.3  เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
2.4 ก่อได้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเชื่อถือในตำแหน่ง  
2.5 ไม่สนับสนุนหรือให้ความร่วมมือในการเป็นฑูตวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลบ่อพลอย   

13. ค่าสมัคร  
  จำนวน 300 บาท  สมัครหน้างาน 500 บาท 
  



14. กำหนดการในวันประกวด  
วันที่ 14 ตุลาคม 2565  

เวลา 17.00 น.   -  ผู้เข้าประกวด ลงทะเบียนรายงานตัว ด้านหลังเวที 
เวลา 18.00 น.  -  ผู้เข้าประกวด พร้อมที่จะเดินโชว์รอบแรกพร้อมแนะนำ และรับ 

   ดอกไม้ 
เวลา 19.00 น.   -  เดินโชว์ตวั รอบสอง พร้อมรับดอกไม้ 
เวลา 20.00 น.   -  ประกาศผล รอบ 10 สุดท้าย พร้อมรางวัลขวัญใจประชาชน   
เวลา 20.30 น.  -  เดินโชวร์อบ 10 คนสุดท้าย  
เวลา 21.00 น.  -  ประกาศผล รางวัล พยายามสวย และรางวัล ขวัญใจเมือง

กาญจน์  พร้อมประกาศผล 5 คนสุดท้าย 
เวลา 21.30 -  5 คนสุดท้าย ตอบคำถาม  
เวลา 22.00  -  ประกาศผล ผู้รับตำแหน่งพร้อมมอบเงินรางวัล และสายสะพาย 

  รองอันดับ 2 ธิดาเห็ดโคนจำแลง ประจำปี 2565 
รองอันดับ 1 ธิดาเห็ดโคนจำแลง ประจำปี 2565 
ธิดาเห็ดโคนจำแลง ประจำปี 2565 

- เสร็จสิ้นการประกวด “ธิดาพลอย 2561” 
15. เงินรางวัลการประกวด 
  1. ตำแหน่งธิดาเห็ดโคนจำแลง ปี 2565  ได้รับเงินสด 7,000.-บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย                         
   2. ตำแหน่ง รองอันดับ 1” ได้รับเงินสด 3,000.- บาท พร้อมสายสะพาย 

3. ตำแหน่ง “รองอันดับ 2” ได้รับเงินสด 3,000.-บาท พร้อมสายสะพาย 
4.  ตำแหน่ง ขวัญใจเมืองกาญจน์  ได้รับเงินสด 1,000.-บาท  
8. ตำแหน่ง  พยายามสวย ได้รับรางวัลเงินสด 1,000.-บาท  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


