
 
 
                                                                                                                                                                      

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
เร่ือง  ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร การประกวดธิดาปีใหมม่้ง ประจ าป ี2561 

…..…………………………………………………………………………...………….. 
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรวมไทยพัฒนา องค์การบริหาร        
ส่วนต าบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องแคบ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านต าบลคีรีราษฎร์ ต าบลรวมไทยพัฒนา          
ต าบลวาเล่ย์ และ  ส่วนราชการทุกส่วน ก าหนดที่จะจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจ าปี ๒๕61 ขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม อันดีงาม การละเล่นพื้นบ้าน ซ่ึงประเพณีปีใหม่ม้งนี้ ตรงกับข้ึน 1 ค่ าเดือน 2 ของทุกปีและในปีนี้ก าหนดจะ
จัดงานในพ้ืนที่ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 18 – 24  ธันวาคม 2560 ณ สนาม
สวนสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. เกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าประกวดธิดาปีใหม่ม้ง  
  1.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์                          
ในวันเวลาราชการ  
  1.2 สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร    
ได้ที ่www.khirirat.go.th `หรือ facebook: องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
  1.3 ส่งเอกสารการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ รับถึงวันที่         
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. 
**(กรณีผู้สมัครไม่สามารถส่งเอกสารการรับสมัครได้ด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครถ่ายส าเนาหลักฐานในการสมัครพร้อม
คลิปวิดีโอแนะน าตัวเอง (พูดภาษาม้ง) ความยาวไม่เกิน 3 นาที จ านวน 1 คลิป ส่งมาทาง line id: kik6097 และ
ผู้สมัครที่ผ่านการเข้ารอบ 20 คน จะต้องน าเอาเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันรายงานตัวด้วย) 
  1.4 ประกาศผลการคัด เลื อกผู้ ที่ เ ข้ ารอบ 20 คน ในวันจันทร์  ที่  20 พฤศจิกายน 2560                           
ได้ที ่www.khirirat.go.th `หรือ facebook: องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
 

2. คุณสมบัติ 
 2.1  สาวโสด อาย ุ15 ปีบริบรูณ์ แต่ไม่เกินอายุ 25 ป ี 
 2.2 ต้องเป็นสาวม้ง หรือลูกครึ่งม้งพูดภาษาม้งได้ดี (ถือสัญชาติประเทศใดก็ได้)   
 2.3 ไม่เคยชนะเลิศการประกวดทุกเวทีมาก่อน 

2.4 ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา/ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป 
 

3. หลักฐานในการรับสมัคร 
 3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
 3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ฉบับ 

3.3 รูปถ่ายขนาด  4 x 6 นิ้ว  เต็มตัว    จ านวน  1  รูป 
 3.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป  หนา้ตรง        จ านวน  1  รูป 
 3.5 กรณีคนต่างชาติ ส าเนาหนังสือเดินทาง  จ านวน  1  ฉบับ 
 3.6 คลิปวีดีโอแนะน าตัวเอง (พูดภาษาม้ง) ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ดูรายละเอียดการแนะน าตัวเองตาม

เอกสารแนบท้าย) 
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4. การแต่งกายและการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประกวด 
 4.1 ชุดม้งท่ัวไป         จ านวน  1  ชุด 
 4.2 เสื้อสายเดี่ยว (ดูรายละเอียดเสื้อตามเอกสารแนบท้าย) กับกางเกงยีนส์ขาสั้น จ านวน  1  ชุด 

 4.3 การแสดงความสามารถพิเศษ (ความยาวไม่เกิน 3 นาที)        จ านวน  1  รายการ 
 

5. สถานที่รับสมัคร 
 - ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  1. นางเรนุกา   กรสกุลภัสร ์ ครู คศ.๑   โทร.098-7655160 (พ่ีอารี)  

     2. นางสาวฐิติรัตน์  แซ่ยา้ง ผช.จนท.สาธารณสุข   โทร.099-8096097 (พ่ีก๊ิก) 
 

6. ก าหนดการประกวด 
 - วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. รับรายงานตัว เวลา 18.00 น. และผู้เข้าร่วม 
ประกวด 20 คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งทุกท่าน ในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 
เวลา 09.00 น.- 16.30 น. (แต่งกายชุดม้งท่ัวไป) 
7. เกณฑ์การตัดสินจากการประกวด พิจารณาจากหัวข้อต่อไปนี้ 
 7.1 ความสวยงามของรูปร่าง หน้าตา   30 คะแนน 
 7.2 บุคลิกภาพ      10 คะแนน 
 7.3 ปฏิภาณไหวพริบ     ๑๐ คะแนน 
 7.4 ความสามารถพิเศษ      2๐ คะแนน 
 7.5 ความสวยงามของชุดการแต่งกาย   ๑๐ คะแนน 
 7.6 ใช้ภาษาม้งได้เป็นอย่างดี    ๑0 คะแนน 
 7.7 การเข้าร่วมกิจกรรม     ๑0 คะแนน 
 

                  รวม  ๑๐๐ คะแนน  
หมายเหตุ 
 - กรณีคะแนนการตัดสินเท่ากัน ให้ยึดการตัดสินของคณะกรรรมการเป็นเอกฉันท์ 
 

8. เกณฑ์การตัดสินจากการถ่ายคลิปวีดีโอแนะน าตัวเอง พิจารณาจากหัวข้อต่อไปนี้ 
 8.1 ความสวยงามของรูปร่าง หน้าตา   10 คะแนน 
 8.2 บุคลิกภาพ      10 คะแนน 
 8.3 ใช้ภาษาม้งได้เป็นอย่างดี    ๑0 คะแนน 
  

                    รวม  3๐ คะแนน   
หมายเหตุ 
 - กรณีคะแนนการตัดสินเท่ากัน คณะกรรรมการจะพิจารณาจากความสวยงามรูปร่าง หน้าตาของผู้เข้าร่วมประกวดเป็น
อันดับแรก และพิจารณาการใช้ภาษาม้งเป็นล าดับถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 
 

9. รางวัลที่จะได้รับจากการประกวด 
9.1 ชนะเลิศ เงินสด 30,000.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน.-) พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย ช่อดอกไม้  

 9.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 20,000.-บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน.-) พร้อมสายสะพาย ช่อดอกไม้  
 9.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินสด 10,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน.-) พร้อมสายสะพาย ช่อดอกไม้  
 9.4 รางวัลชมเชยผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  จ านวน 4 รางวัลๆละ 2,000 บาท (-สองพันบาทถ้วน.-)  

 9.5 ผู้เข้าร่วมประกวดที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ จากการประกวดครั้งนี้จะได้รับรางวัลปลอบใจเป็นเงินสด    
รายละ 2,000.- บาท(-สองพันบาทถ้วน.-) 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
   

  ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60  
 
 
 

(นายชานน  โชติคัคนานต์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายในการประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจ าปี พ.ศ. 2561 

****************************************************************** 
1. คลิปวีดีโอแนะน าตัวเอง (พูดภาษาม้ง) ประกอบด้วยดังนี้ 
 1.1 ชื่อ –นามสกุล 
 1.2 วัน/เดือน/ปี เกิด 
 1.3 อายุกี่ปี 
 1.4 มาจากหมู่บ้านอะไร อ าเภออะไร จังหวัดอะไร ประเทศอะไร 

1.5 ปัจจุบัน(ศึกษา/เอกวิชา)(ท างาน/ต าแหน่ง) สถานศึกษา / สถานที่ท างาน `อะไร 
1.6 น้ าหนัก ส่วนสูง รอบอก อะไร 
1.7 คติประจ าใจ  
1.8 ความใฝ่ฝัน 
1.9 จุดประสงค์ในการสมัคร 
1.10 ความสามารถพิเศษ 
1.11 อื่นๆ เช่น เทคนิคการพูดให้คณะกรรมการเห็นใจและพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือก 20 คน 

2. การถ่ายคลิปวีดีโอแนะน าตัวเอง ควรปฎิบัติดังนี้ 
 2.1 ไม่แต่งหน้า ไม่ใส่เครื่องประดับ (กิ๊บติดผม โบว์ติดผม) ใช้หน้าสดในการแนะน าตัวเอง 
 2.2 ถ่ายวีดีโอตั้งแต่ หัวลงมาถึงเอว (เน้นให้เห็น หน้าตาชัดเจน)  

3. เสื้อสายเดี่ยวสีขาว ควรมีลักษณะดังนี้ 
 

  
 
หมายเหต ุ
 1. คลิปวีดีโอแนะน าตัวเอง ถ้าไม่ท าตามกฎที่วางไว้ ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก เช่น แต่งหน้าถ่ายวีดีโอ ใส่
เครื่องประดับ กิ๊บติดผม เห็นหน้าตาไม่ชัด ถือว่าผิดกฎ 
 2. เสื้อสายเดี่ยวควรเป็นลักษณะตามแบบที่ได้ลงไว้เป็นตัวอย่าง ถ้าไม่เหมือนถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


