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ระเบียบการและเง่ือนไขการประกวดหนูน้อย Kids Star Model คร้ังที ่2  
 

เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ร่วมแสดงความสามารถเดินแบบในหัวข้อ ชุดไทย 

ชิงถ้วยรางวลัและเงินสดรวมกว่า 20,000 บาท 

วนัเสาร์ท่ี    22  ตุลาคม  2559   (รอบชิงชนะเลิศ )   ภายในเวทีกิจกรรม 

งาน ONE STOP SHOPPING EXPO  ณ อิมแพค็ เมืองทองธานี 

 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน 

• ผูส้มคัรตอ้งมีเยาวชนอายรุะหวา่ง 5-13 ปี 

• ผูส้มคัรมีไหวพริบ กลา้แสดงออก มีบุคลิกภาพท่ีดี 

• ผูส้มคัรมีความประพฤติท่ีดี อยูใ่นกฎระเบียบของกองประกวด 

• ผูส้มคัรจะตอ้งไม่ติดภาระผกูผนัการเซ็นสญัญากบัองคก์รหน่วยงาน หรือบริษทัใดๆ 

• ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครองใหเ้ขา้ร่วมการประกวด 

 

วนั เวลา และสถานที่ 

• ส่งใบสมคัรภายในวนัท่ี 19 ตุลาคม  2559  กบักองประกวดบริษทั โฮมโชว ์จาํกดั 

 เลขท่ี 33 ซอยรามคาํแหง 24 แยก 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  หรือ Email: Kidsstar.up@gmail.com 

• รอบคดัเลือก วนัเสาร์ท่ี 22 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.   

• รอบตดัสินวนั วนัเสาร์ท่ี 22 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. 

ณ เวที กิจกรรมเวที งาน ONE STOP SHOPPING EXPO  ณ อิมแพค็ เมืองทองธานี  

 

ข้อกาํหนด 

• ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดไทยใหเ้หมาะสม และไม่ลามกอนาจาร 

• ผูป้กครองตอ้งยนิยอมท่ีจะเซ็นสญัญาอนุญาต ใหเ้ยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมแนบมาพร้อมกบัใบสมคัร 

• ผูป้กครองตอ้งเตรียมสาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครองและผูเ้ขา้ประกวด แนบมาพร้อมกบัใบ

สมคัร 

• ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งรายงานตวัคณะการประกวดโทรติดต่อ 063-723-0381 ก่อนเวลาเขา้แข่งขนัอยา่งนอ้ย 1 ชม. 

• ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเขา้ร่วมการประกวดวนัและเวลาท่ีทางกองประกวดกาํหนด 

• ระหวา่งการแข่งขนัจะมีการบนัทึกเทปและเสียงของผูเ้ขา้แข่งขนั ทางกองประกวดขอสงวนสิทธ์ิในการนาํเทปไปเผยแพร่ 

โดยไม่แจง้ผูเ้ขา้แข่งขนัล่วงหนา้ 

วธีิการประกวด 

รอบแรก 

• ในวนัประกวดใหผู้เ้ขา้ประกวดรายงานตวัท่ีจุดรับลงทะเบียน เวลา 11.30 น. เพื่อมารับลาํดบัการข้ึนประกวด   

ผูล้งทะเบียนหลงั12.00น. เลือกลาํดบัท่ีเหลือ  (ผูล้งทะเบียนก่อน 12.00  น.ถือวา่มาถึงพร้อมกนั) 

• ในการแข่งขนัรอบแรก ผูเ้ขา้แข่งขนัจะถูกคดัเลือกใหเ้หลือไม่เกิน 20 คนเท่านั้นเพื่อเขา้แข่งขนัในรอบตดัสินต่อไป 

• ผูเ้ขา้แข่งขนั เดินแบบ พร้อมโพสตท่์าโชวค์นละ 1 รอบ ( ตามเพลงท่ีกองประกวดกาํหนด) 

• ผูเ้ขา้แข่งขนัแต่งชุดไทยเท่านั้น 

 



 

 2 

 

รอบตัดสิน 

• ผูเ้ขา้ประกวดรายงานตวัท่ีจุดรับลงทะเบียน เวลา 15.00น.ทางคณะการประกวดขอสงวนสิทธ์ิในการจดัลาํดบัการ

ข้ึนประกวดในรอบน้ี ใหผู้เ้ขา้ประกวดแจง้ช่ือกบักองประกวด 

• ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเดินแฟชัน่โชวท์ั้งหมด 1 รอบ  

• ผูเ้ขา้แข่งขนัมีเวลาไม่เกิน 5 นาทีในการแสดงความสามารถพิเศษใดๆกไ็ด ้โดยทางผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งเตรียมอุปกรณ์ท่ี

ใชแ้สดงมาเองทั้งหมด หรือในกรณีไม่มีความสามารถพิเศษ ผูเ้ขา้แข่งขนัสามารถเดินแบบ พร้อมโพสตท่์าโชวบ์น

เวที 2 รอบ  

 

รางวัลในการประกวด 

• รางวลัชนะเลิศ  

เงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัรพร้อมของท่ีระลึกจากบริษทั โฮมโชว ์จาํกดั 

• รางวลัรองชนะเลิศ  

เงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัรพร้อมของท่ีระลึกจาก 

บริษทั โฮมโชว ์จาํกดั 

• รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 

เงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัรพร้อมของท่ีระลึกจาก 

บริษทั โฮมโชว ์จาํกดั  

 

เกณฑ์คะแนนตัดสิน 

• การส่ืออารมณ์ความเอน็เตอร์เทน  25 คะแนน 

• ความสวยงาม ลีลาท่าทางเขา้กบัชุด  20  คะแนน 

• เคร่ืองแต่งกาย    25 คะแนน 

• ความสามารถพิเศษ   30 คะแนน 

   รวมคะแนน 100 คะแนน 

 

**หมายเหตุ** ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุด และเดด็ขาดจะคดัค้านมไิด้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

 

ผู้ประสานงาน และตดิต่อสอบถามรายละเอยีดและสมคัรได้ที ่

• คุณนํ้า , คุณแอน , คุณดิว           Tel : 063-723-0381 

•   หรือ      : 02-314-6096 

                        Email : kidsstar.up@gmail.com  

                  

** ณ เวลาทาํการคือ 09.00 น. – 17.00 น. เท่านั้น *** 

 

 

 

 

mailto:kidsstar.up@gmail.com


 

 3 

 

 

ใบสมัครประกวดการเดนิแบบพร้อม โชว์ความสามารถ 

ในหัวข้อ “ หนูน้อย Kids Star ” คร้ังที ่2  

 

 
หมายเลข………………… 

 

วนัที…่……เดือน………………………….พ.ศ……….. 

ช่ือ/Name……………………………………..นามสกลุ/ Lastname………………... 

ช่ือเล่น /Nickname……………………………เพศ/Sex……………………………. 

วนัเกิด / Birthdate…………………………...อาย/ุ Ages……………………………. 

สญัชาติ /Nationality…………………………………………………………………. 

นํ้าหนกั/ Weight………………………………ส่วนสูง/ Height……………………. 

สถานศึกษา/ School…………………………..ชั้นปี/Education Level……………… 

ความสามารถพิเศษ/ Qualifications…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

ผลงาน/ Achievements………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

ผูส้มคัรทุกท่านตอ้งไดรั้บการยนิยอมโดยผูป้กครองใหเ้ขา้ร่วมการประกวด 

ช่ือผูป้กครองGuardian .....................................................ความสมัพนัธ์ / Relationship……………………………………………...... 

เบอร์ติดต่อ / Contact  Number………………………….อีเมล ์/Email………………………………………………………………. 

ท่ีอยู/่Address ..........................................................................................................................................................................................  

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

 

ประเภทความสามารถพิเศษท่ีแสดง (ระยะเวลาไม่เกิน  5 นาที) 

 

☐       เดินแบบ   ☐       เตน้   ☐     ร้องเพลง  ☐     เล่นดนตรี  ☐       มายากล 

☐       อ่ืนๆ(ระบุ) ................................................................................................................  

 

ถา้เตรียมอุปกรณ์ในการแสดงมาเพิ่ม 

☐      เตรียมมา (ระบุ) ..........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 
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กรณีมาในนามของสถานศึกษา 

สถานศึกษา .....................................................................................................จงัหวดั.....................................................................  

 

ขา้พเจา้ไดท้ราบรายละเอียดพร้อมทั้งอนุญาติใหบุ้ตรหลานของท่านเขา้ร่วมการประกวด โดยเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารประกวดและจะ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารประกวดทุกประการ  พร้อมทั้งแนบหลกัฐาน  การสมคัรมาดว้ยแลว้ 

 

                                                                      ลงช่ือ……………………………….………………….ผูป้กครอง 

              (………………………..……………….……..) 

                                                       วนัท่ี............/................../2559 

หรือ 

                                                                       ลงช่ือ…………………………………………….ครูท่ีปรึกษา (ถา้มี) 

                                                                                      (……………………………………….……..) 

                                                                                         วนัท่ี............./........................ ./  2559 

 

 

 

 

 

 

ส่งใบสมคัรไดท่ี้  ท่ีอยู ่: 33 ซอยรามคาํแหง24 แยก24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

                            หรือ E-Mail : kidsstar.up@gmail.com   Fax:02-319 -8387   

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม คุณนํ้า , คุณแอน  Tel : 063-723-0381   หรือ 02 -314- 6096  
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