
      
 
 

                                                                                                                                             ล ำดับที่................................... 

ใบสมัครประกวด 
ธิดำบัวทอง & นำงฟ้ำจ ำแลง 2020 

ณ ไร่เขำบัวทอง อ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 

   O ธิดำบัวทอง       O นำงฟ้ำจ ำแลง (สำวประเภท 2) 
1.  ช่ือ/นามสกุล (ไทย)................................................................................................................................................ 
     ช่ือ/นามสกุล (องักฤษ) .......................................................................................................................................... 
     ช่ือเล่น .......................................โทรศพัท.์............................. 
2.  วนัเกิด.........................................เดือน..............................พ.ศ...........................อาย.ุ....................ปี 
     เช้ือชาติ..............................สัญชาติ.................................  
     สถานท่ีเกิด อ าเภอ..............................จงัหวดั......................ประเทศ............................ 
3.  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบา้น 
 บา้นเลขท่ี.......................หมู่บา้น...........................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................... 
 ต าบล.......................................อ าเภอ...............................จงัหวดั...........................รหสัไปรษณีย.์........................ 

4.  สถานท่ีติดต่อปัจจบุนั 
 บา้นเลขท่ี.......................หมู่บา้น...........................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................... 
 ต าบล.......................................อ าเภอ...............................จงัหวดั...........................รหสัไปรษณีย.์........................ 

5.  อาชีพปัจจุบนั.........................................................สถานท่ีท างาน........................................................................ 
6.  การศึกษา (โปรดระบุทั้งการศึกษาท่ีส าเร็จแลว้และก าลงัศึกษาอยู)่ 
 6.1 ส าเร็จการศึกษา (ระบุเพียง 1 ระดบั) ระดบั ⃝ ปริญญาเอก       ⃝ ปริญญาโท         ⃝ ปริญญาตรี                
             ⃝ อื่นๆ  ระบุ....................................................      สาขา........................................................... 
           สถาบนั.........................................................................เม่ือ พ.ศ...................  
     6.2 อยูร่ะหว่างการศึกษา ระดบั    ⃝  ปริญญาเอก       ⃝  ปริญญาโท        ⃝ ปริญญาตรี                
             ⃝ อื่นๆ  ระบุ....................................................      สาขา........................................................... 
           สถาบนั.........................................................................ชั้นปีท่ี...................  

7.  ส่วนสูง............................................ซ.ม. น ้าหนกั.............................ก.ก. 
 รอบอก...............................น้ิว  รอบเอว......................................น้ิว  รอบสะโพก…..................................น้ิว 

8. งานอดิเรก..................................................................................................................................................................... 
9. ความสามารถพิเศษ  1)....................................................................................... 

2).......................................................................................  
3)....................................................................................... 

10. หลกัฐานประกอบการสมคัร 
  ⃝ ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 2 ชุด 

⃝ รูปถ่ายสี ขนาด 4*6 น้ิว หนา้ตรง และเตม็ตวั อยา่งละ 1 ใบ 
 ⃝ หลกัฐานการช าระเงินค่าสมคัร 
 



คุณสมบัตขิองผู้เข้ำประกวด 
1.  มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือไดรั้บการเปล่ียนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแลว้   
2.  มีอายคุรบ 17 ปีบริบูรณ์ในวนัสมคัร  
3.  มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพนัธ์ดี มีรูปร่างหนา้ตางดงาม 
4.  ไม่เคยมีประวติัอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวติัความประพฤติอนั 

เป็นท่ีรังเกียจของสังคม  
5.  มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัความงาม 
6. มีท่ีพกัอาศยัในประเทศไทย 
7. ไม่มีสัญญาหรือขอ้ผกูมดักบับุคคลใดซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด  
 

ขา้พเจา้ ..........................................................................ผูส้มคัรเขา้ประกวด ขอรับรองว่าขอ้ความทั้งหมดท่ีกรอก
ลงในใบสมคัรน้ี รวมทั้งเอกสารต่างๆ ท่ีแนบส่งมาพร้อมกบัใบสมคัรน้ีถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ......................................................................................ผูเ้ขา้ประกวด 
      (..........................................................)                    

วนัท่ี..................เดือน.......................................พ.ศ..................... 
 

 

 
 
ผู้ส่งเข้ำประกวด 
 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................... 
หน่วยงาน......................................................................................โทรศพัท.์............................................................ 
ในนามของ................................................................................................................................................................ 
ได้ทราบวัตถุประสงค์ ระเบียบการและเง่ือนไขการประกวด แล้วทุกประการ และมีความยินดีขอส่ง นางสาว
..............................................................................เขา้ประกวดธิดาบวัทอง & นางฟ้าจ าแลง ( สาวประเภท 2 )  
 

    ลงช่ือ.....................................................................ผูส่้งเขา้ประกวด 
                  (..........................................................................) 
          วนัท่ี....................เดือน...........................พ.ศ....................... 

 

กรุณำส่งใบสมัครพร้อมหลกัฐำนกำรสมัครได้ท่ี อเีมล์:  missbuathong2020@gmail.com  

ระยะเวลำกำรรับสมัคร วันนี ้ถึง 17 มกรำคม 2563 

 สอบถำมข้อมูลเพิม่เติม  082-5142649  



รายละเอียดการสมัคร “ ธิดาบัวทอง ” และ  “ นางฟ้าจ าแลง ” 
 

การจัดประกวดสาวงามธิดาบัวทองและนางฟ้าจ าแลง(สาวประเภทสอง)จดัขึ้นเพ่ือคน้หาสาวงามท่ีมีความรู้
ความสามารถมีบุคลิกภาพท่ีดีรวมถึงทัศนคติปฏิภาณไหวพริบเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพนัธ์ศูนย์การเรียนรู้           
ไร่เขาบวัทองในดา้นเกษตรผสมผสานและดา้นการท่องเที่ยวของจงัหวดัสระบุรี  

 
รำงวัลส ำหรับผู้เข้ำประกวด 

- ธิดำบัวทอง 
  รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1    เงินรางวลั 30,000 บาท พร้อมมงกุฎ โล่รางวลัและสายสะพาย 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1   เงินรางวลั 20,000 บาท พร้อมโลร่างวลัและสายสะพาย 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2                เงินรางวลั 10,000 บาท พร้อมโล่รางวลัและสายสะพาย 
  รางวลั Miss Popular Vote   เงินรางวลั 5,000 บาท. พร้อมสายสะพาย 
  รางวลัขวญัใจช่างภาพและส่ือมวลชน   เงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย 
  รางวลั Miss Tourism of Saraburi  เงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย 
  รางวลัขวญัใจไร่เขาบวัทอง   เงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย 

- นำงฟ้ำจ ำแลง (สำวประเภทสอง) 
รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1   เงินรางวลั 20,000 บาท พร้อมมงกุฎ โล่รางวลัและสายสะพาย 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1   เงินรางวลั 10,000 บาท พร้อมโลร่างวลัและสายสะพาย 

  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2   เงินรางวลั 7,000 บาท พร้อมโล่รางวลัและสายสะพาย 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 3  เงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 4   เงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย 
 รางวลั Miss Popular Vote   เงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย 

รางวลัขวญัใจไร่เขาบวัทอง  เงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย 
 
ระยะเวลำกำรสมัคร  วนัน้ี ถึง 17 มกราคม 2563 

ช่องทำงกำรสมัคร  กรุณาส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐานการสมคัรไดท่ี้
อีเมล:์missbuathong2020@gmail.com  

วันประกวด (รอบตดัสิน) ธิดาบวัทอง 17 มกราคม 2563 
นางฟ้าจ าแลง(สาวประเภทสอง) 19 มกราคม 2563 
*กรุณาเตรียมใบสมัครตัวจริงพร้อมหลักฐานการสมัครมาในวันประกวดรอบคัดเลือกด้วย 

 
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร   500  บาท 

 
กรุณำโอนเข้ำบัญชี :  ธนาคารกสิกรไทย   สาขา : มวกเหลก็ 
   ช่ือบญัชี : นางสาวศศิธร  สมบติัหอม ( ผูจ้ดัการไร่เขาบวัทอง ) 
   เลขท่ีบญัชี : 060-155123-3 

สอบถำมข้อมูลเพิม่เติม  082-5142649  



 
 
 

ก ำหนดกำร กำรประกวด “ธิดำบัวทอง” และ “นำงฟ้ำจ ำแลง” 
วันท่ี 17,19 มกรำคม 2563 

 
(รอบค ำ่) 

*ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

เวลำ ก ำหนดกำร 
17.00 น. รายงานตวัผูเ้ขา้ประกวด 
18.30 น. รอบ - เดิน แนะน าตวั & Sponsor : ชุดรำตรี 
19.00 น. พกัชมการแสดง/กิจกรรม 
19.30 น. ประกาศผูเ้ขา้รอบ 20 คนสุดทา้ย  

- เดินโชวต์วั + ค าคมประจ าใจ 
  เปิดโหวต Miss Popular Vote 

20.30 น. รอบ Final ประกาศ 7 คนสุดทา้ย 
- รอบตอบค าถาม 

20.50 ประกาศผล ธิดาบวัทอง 
21.00 วงดนตรี 


