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กฎกตกิางาน International Health & Cosmetology  Professional Contest 2015 

1. การแขง่ขนัในรายการ International Health & Cosmetology Professional Contest 2015 แบง่การแขง่ขนัออกเป็น 

3 ประเภท ดงันี 0 

1.1. NSA Nail Art Decorate Award (แข่งขนัตกแต่งเล็บ) 

- การเพ้นท์เลบ็  

- การปั0น 3D อะคริลคิ   

- การปั0น 3D เจล     

- การตอ่เลบ็อะคริลคิแบบขึ 0นฟอร์มฝังลาย  

- การตอ่เลบ็เจลแบบขึ 0นฟอร์มฝังลาย   

1.2. TSA Thai massage & Spa Award (แข่งขันนวดไทยและสปา) 

- นวดไทย 

- นวดอโรมา 

- นวดเท้า 

1.3. ESA 3D Eyebrows Permanent Make up Award (แข่งขันสักคิ Cว 3 มิติลายเส้น) 

- สกัหุน่เทียม 

- สกัคนจริง 

      1.4 การแข่งขันประกวดโยคะ 

- การแขง่ขนัโชว์โยคะประเภทเดีFยว 

- การแขง่ขนัโชว์โยคะประเภททีม 

 

2. ให้ผู้ เข้าแขง่ขนั (ทกุประเภท) ลงทะเบียนและรับหมายเลขประจําตวัพร้อมกนัในวนัทีF 28 มีนาคม 2558 ในเวลา 9.30-
10.30 น.  (หากมาช้ากวา่เวลาทีFกําหนดถือวา่สละสทิธิQในการประกวด) 

3. ผู้ เข้าแขง่ขนั (ทกุประเภท) ควรมาก่อนเวลาทีFกําหนดอยา่งน้อย 30  นาที  
4. ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องตดิหมายเลขผู้ เข้าแขง่ขนัก่อนเข้าบริเวณพื 0นทีFการแขง่ขนัและติดไว้ตลอดการแขง่ขนั 
5. ป้ายหมายเลขประจําตวัถือเป็นของสว่นตวั ไมส่ามารถเปลีFยนให้ผู้ อืFนใช้ได้ 
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6. ตลอดระยะเวลาของการแขง่ขนั ห้ามมใิห้ผู้ เข้าแขง่ขนัหรือผู้แทนของผู้ เข้าแขง่ขนั ตดิตอ่กบักรรมการผู้ตดัสนิ หรือ
เจ้าหน้าทีFผู้ เกีFยวข้องกบัการแขง่ขนัเป็นการสว่นตวัโดยเดด็ขาด 

7. ความเสยีหาย หรือสญูหายของชิ 0นงาน เครืFองมือ อปุกรณ์ในการประดิษฐ์ชิ 0นงาน และทรัพย์สนิของผู้ เข้าแขง่ขนั ไมอ่ยู่
ในความรับผิดชอบของคณะผู้จดังาน 

8. คณะผู้จดังานขอสงวนสทิธิQในการแก้ไข ปรับปรุง เปลีFยนแปลง และเพิFมเติมกติกาการแขง่ขนัหรือเพิFมเติมการเพิกถอน
ประเภทการแขง่ขนั ทั 0งนี 0คาํตดัสนิของประธานคณะกรรมการตดัสนิถือเป็นสิ 0นสดุ 

9. ผู้ เข้าแขง่ขนัทีFละเมดิกฎกตกิาของการแขง่ขนัจะถกูตดัสทิธิQจากการแขง่ขนัทกุประเภททนัที 
โดยไมม่ีเงืFอนไข และคําตดัสนิของประธานคณะกรรมการตดัสนิถือเป็นสิ 0นสดุ 

 

 

การสมัครเข้าประกวด 

 ช่องทางการสมัครด้วยตนเอง เปิดรับสมคัร ระหวา่งวนัจนัทร์ทีF 16 กมุภาพนัธ์ ถึง วนัจนัทร์ ทีF 16 มีนาคม    

พ.ศ. 2558 ตั 0งแตเ่วลา 10.00-17.30 น.สามารถติดตอ่ทีFสถาบนั Studio Academy ตั 0งอยูเ่ลขทีF 185 ถนนสขุมุวิท 71 ซอย

ปรีดีพนมยงค์ 9  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110ได้ทีFแผนก CS : Consultant Student  และ

สามารถสมคัรได้ทีFครูของแตล่ะสถาบนั เพืFอขอใบสมคัรเข้าประกวดด้วยตนเอง 

ผู้เข้าประกวดจะต้องแนบเอกสาร ดังนี C 

-     สาํเนาบตัรประชาชน (พร้อมเซ็นต์สาํเนาถกูต้อง) 

-     รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ 0ว จํานวน 5 รูป (เขียนชืFอด้านหลงัรูป) และกรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้

ครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมกบัชําระเงินคา่สมคัร 1,000 บาท (หากทา่นใดมวีอชเชอร์สว่นลดมลูคา่ 500 บาท สามารถ

นํามาใช้เป็นสว่นลดได้) 

 

ช่องทางการสมัครออนไลน์ สมคัรได้ทาง  www.ok-yes.com/IHC_Mar_2015.html 

- ให้นําเอกสารการสมคัรมาสง่ภายในวนัทีF 22 มีนาคม 2558 เทา่นั 0น 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิRมเติมได้ทีR : 098-284-1718  

หมายเหตุ 

 ทางผู้จดังานแขง่ขนัจะโทรยืนยนัผู้ เข้าแขง่ขนัในวนัทีF 24 มีนาคม 2558 เพืFอจดัทีFนัFงและสถานทีFแขง่ขนั 
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กาํหนดการงานประกวดเล็บ NSA Nail Art Decorate Award 2015 

วัตถุประสงค์  

1. เพืFอยกระดบัมาตรฐานอาชีพการตกแตง่เลบ็ 

2. เพืFอเปิดพื 0นทีFให้สดุยอดฝีมือได้แสดงทกัษะและเทคนิคใหม่ๆ ในด้านศิลปะการตกแตง่เลบ็ 

3. เพืFอกระตุ้นให้เกิดแนวคิดการตกแตง่เลบ็ให้มีความแตกตา่งความโดดเดน่และความแปลกใหม ่

4. เพืFอให้เกิดการแลกเปลีFยนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในวงการศิลปะการตกแตง่เลบ็ 

5. เพืFอเป็นเวทีแจ้งเกิดสาํหรับดาวรุ่งดวงใหมข่ึ 0นมาประดบัวงการศิลปะการตกแตง่เลบ็ 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าประกวด 

1. ไมจํ่ากดัอาย ุไมจํ่ากดัเพศ และวฒุิการศกึษา 

2. มีความสามารถในการเพ้นท์เลบ็/ การตอ่เลบ็ตอ่เลบ็อะคริลคิ/ การตอ่เลบ็เจลแบบฝังลาย/ การปั 0น 3D อะคริลคิ/

การปั 0น 3D เจล 

3. ผา่นการอบรมกบัหลกัสตูรของ NSA  มาแล้ว 

4. ผู้สมคัรต้องมคีวามพร้อมทีFจะเข้าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลาทีFกําหนดไว้ 

คุณสมบัตขิองนางแบบ 

1. ไมจํ่ากดัเพศและวฒุกิารศกึษา 

2. ผู้สมคัรต้องมคีวามพร้อมทีFจะเข้าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลาทีFกําหนดไว้ 

 

วันทีRทาํการแข่งขัน 

-  วนัเสาร์ทีF 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องเรียนสถาบนั Nail Studio Academy เลขทีF 185 ถนนสขุมุวิท 71  

 ซอยปรีดีพนมยงค์ 9 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

-  ผู้ เข้าประกวดทกุคนจะต้องแสดงการเพ้นท์เลบ็ ตอ่เลบ็ หรือปั 0น 3D ทีFตรงตามการสง่เข้าประกวดตอ่หน้าคณะกรรมการ   

โดยใช้ระยะตามเวลาทีFกําหนดดงันี 0 

 

● การเพ้นท์เลบ็     ใช้เวลาในการแขง่ขนั 4 ชม. 
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● การปั0น 3D อะคริลคิ   ใช้เวลาในการแขง่ขนั 4 ชม. 

● การปั0น 3D เจล    ใช้เวลาในการแขง่ขนั 4 ชม. 

● การตอ่เลบ็อะคริลคิ ประเภทฝังลาย ด้วยฟอร์ม ใช้เวลาในการแขง่ขนั 4 ชม.   

● การตอ่เลบ็ยวูเีจล ประเภทฝังลาย ด้วยฟอร์ม ใช้เวลาในการแขง่ขนั 4 ชม. 

 

 

กาํหนดการต่างๆในวนัแข่งขนัและประกาศผล 

  1.ให้ผู้ เข้าแขง่ขนั (ทกุประเภท) ลงทะเบียนและรับหมายเลขประจําตวัพร้อมกนั ในวนัทีF 28 มีนาคม 2558  
เวลา 09.30-10.30 น. (ถ้ามาช้ากวา่เวลาทีFกําหนดถือวา่สละสทิธิQในการแขง่ขนั) 
  2.เริFมแขง่ขนั ทกุประเภท เวลา 11.00 –15.00 น. 
  3.ตรวจผลงานโดยคณะกรรมการเวลา 15.30 – 18.00 น. 
  4.การประกาศผลพร้อมโชว์ผลงาน ในวนัทีF 29 มีนาคม 58 ตั 0งแตเ่วลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชมุใหญ่  
สมาคมพฒันาศิลปาชีพ แกรนด์ฮอลล์ ชั 0น 2 บนัไดทางขึ 0นตดิกบั KFC ฝัFง  Max Value 

หมายเหตุ  
 1.การแขง่ขนัเพ้นท์เลบ็และปั0น 3D ทกุประเภทให้ทําการตกแตง่บนเลบ็ปลอม และจะทําการติดกบัเลบ็มือนางแบบ 
สาํหรับเดินโชว์ ในวนัประกาศผลทีF 29 มีนาคม 58 

 2.การแขง่ขนัตอ่เลบ็ทกุประเภท ให้ทําการตอ่กบัเลบ็จริงของนางแบบในวนัเริFมแขง่ขนัและต้องทําการเก็บดแูลเลบ็ทีFตอ่ไว้ 
ห้ามถอดจนสิ 0นสดุของวนัประกาศผลการแขง่ขนั วนัทีF 29 มีนาคม 58 

 

เกณฑ์การตดัสนิ 

 การตดัสนิการประกวดครั 0งนี 0 จะกระทําโดยคณะกรรมการตดัสนิซึFงประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากสาขาอาชีพทีF

เกีFยวข้องและการตดัสนิของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นทีFสิ 0นสดุ การแขง่ขนัแตล่ะประเภทมีเกณฑ์การตดัสนิดงันี 0 

เกณฑ์ในการตัดสินประเภทเพ้นท์เล็บ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

- การเลอืกใช้สใีห้เหมาะสมไมก่ลมกลนืกนัเกินไป     20 คะแนน 

- การตกแตง่เพิFมเตมินอกเหนือจากการเพ้นท์      20 คะแนน 

- การลงสใีห้เรียบเนียนเสมอ        20 คะแนน 

- ความคดิสร้างสรรค์         10 คะแนน 

- ความเรียบร้อยของการทาเคลอืบ Top Coat  ให้เรียบ     10 คะแนน 

- ความสะอาดเรียบร้อยของรอบขอบเลบ็      10 คะแนน 

- ความสะอาดของอปุกรณ์และสถานทีFหลงัจากแขง่ขนัเสร็จ    10 คะแนน 

     คะแนนรวม            100 คะแนน 

 

เกณฑ์ในการตัดสินประเภทต่อเล็บอะคริลคิ และต่อเลบ็เจลแบบฝังลาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- ความคดิสร้างสรรค์         10 คะแนน 
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- รูปทรงให้ได้รูป C Curve จากปลายเลบ็ด้านหน้า     20 คะแนน 

- รูปทรงให้ได้รูป C Curve จากด้านซ้าย-ขวา      20 คะแนน 

- ความเรียบร้อยของการฝังลาย ไมเ่ป็นก้อน ไมเ่ห็นปลายเลบ็จริง    10 คะแนน 

- ความเรียบร้อยบริเวณรอบขอบเลบ็       20 คะแนน 

- การบริหารเวลาในการแขง่ขนั       10 คะแนน 

- ความสะอาดของอปุกรณ์และสถานทีFหลงัจากแขง่ขนัเสร็จ    10 คะแนน 

คะแนนรวม            100 คะแนน 

 

 

 

เกณฑ์ในการตัดสินประเภทปัCน 3D อะคริลิค (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- การเลอืกใช้สใีห้เหมาะสมไมก่ลมกลนืกนัเกินไป      20 คะแนน 

- การตกแตง่เพิFมเตมิให้สวยงามนอกเหนือจากการปั0น      20 คะแนน 

- ความเรียบเนียนของผงอะคริลคิ       20 คะแนน 

- ความคดิสร้างสรรค์         20 คะแนน 

- ความเรียบร้อยของการทาเคลอืบ Top Coat  ให้เรียบ     10 คะแนน 

- ความสะอาดของอปุกรณ์และสถานทีFหลงัจากแขง่ขนัเสร็จ    10 คะแนน 

คะแนนรวม            100 คะแนน 

 

เกณฑ์ในการตัดสินประเภทการปัCน 3D เจล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- การเลอืกใช้สใีห้เหมาะสมไมก่ลมกลนืกนัเกินไป      20 คะแนน 

- การตกแตง่เพิFมเตมิให้สวยงามนอกเหนือจากการปั0น      20 คะแนน 

- ความเรียบเนียนและความแห้งของเจลทีFปั 0น       20 คะแนน 

- ความคดิสร้างสรรค์         20 คะแนน 

- ความเรียบร้อยของการทาเคลอืบ Top Coat  ให้เรียบ     10 คะแนน 

- ความสะอาดของอปุกรณ์และสถานทีFหลงัจากแขง่ขนัเสร็จ    10 คะแนน 

คะแนนรวม            100 คะแนน 

 

 

กฎและกติกาในการแข่งขนั NSA Nail Art Decorate Award 2015 

1.  ผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัต้องเตรียมวสัดอุปุกรณ์เครืFองมือทกุอยา่งมาเองให้พร้อม    

- ชดุ Painting Crystal Nail 

- ชดุปั 0น 3D Acrylic Crystal Nail 
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- ชดุปั 0น 3D Gel Crystal Nail 

- ชดุตอ่เลบ็ Acrylic Crystal Nail 

- ชดุตอ่เลบ็ UV Gel Crystal Nail 

2. การแขง่ขนัเพ้นท์เลบ็ ปั 0น 3D Acrylic และปั0น 3D Gel จะทําการตกแตง่บนเลบ็ปลอมแทนเลบ็คนจริง 
3. การแขง่ขนัเพ้นท์เลบ็ ปั 0น 3D Acrylic และปั0น 3D Gel อนญุาตให้ทาสเีลบ็เตรียมไว้ลว่งหน้าได้ 

4. การแขง่ขนัเพ้นท์เลบ็ ปั 0น 3D Acrylic และปั0น 3D Gel สามารถประดบัตกแตง่ได้ทกุรูปแบบตามความสามารถ

และความคิดสร้างสรรค์ 

5. การแขง่ขนัปั 0น 3D Acrylic และปั0น 3D Gel  ไมอ่นญุาตให้ทําการปั 0นมาลว่งหน้า 

6. การแขง่ขนัตอ่เลบ็ Acrylic และตอ่เลบ็ UV Gel จะทําการตอ่กบัเลบ็นางแบบจริงๆ 

7. การแขง่ขนัตอ่เลบ็ Acrylic และตอ่เลบ็ UV Gel เน้นการฝังลายและไมต้่องประดบัตกแตง่บนเลบ็ 

8. การแขง่ขนัตอ่เลบ็ Acrylic และตอ่เลบ็ UV Gel ห้ามใส ่Cuticle Oil หลงัการตอ่เสร็จ 

9. ผู้ เข้าประกวด ประเภทงาน Paint  ปั 0น 3D Acrylic และ 3D Gel จะต้องมีนางแบบมาร่วมเดินโชว์ในวนัทีF 22 

มิถนุายน 58 ถ้าไมป่ฏิบตัิตามเงืFอนไขจะถกูตดัสทิธิQทนัที 

10. ผู้ เข้าร่วมประกวดประเภทการตอ่เลบ็ Acrylic และตอ่เลบ็ UV Gel จะต้องมีนางแบบมาร่วมในงานประกวดทั 0ง 2 

วนั คือวนัทีF 28-29 มีนาคม 58 ถ้าไมป่ฏิบตัิตามเงืFอนไขจะถกูตดัสทิธิQทนัที 

11.  การแขง่ขนัตอ่เลบ็ Acrylic และตอ่เลบ็ UV Gel นางแบบทีFเป็นหุน่ต้องโชว์เลบ็ให้คณะกรรมการดกู่อนการ

แขง่ขนัเพืFอดวูา่ไมม่ีการตอ่เลบ็หรือเตรียมเลบ็มาก่อนเข้าแขง่ขนั 

12. ระหวา่งทําการแขง่ขนันางแบบและผู้ เข้าแขง่ขนัจะออกจากนอกสนามแขง่ไมไ่ด้ (ไมว่า่จะเข้าห้องนํ 0าหรือทําธุระ

ใดๆ ก็ตาม) เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากทางผู้คมุห้องแขง่ขนั 

13. นางแบบและผู้ เข้าแขง่ขนั จะต้องปิดเครืFองมือสืFอสารทกุชนิด 

14. ห้ามผู้ เข้าแขง่ขนัใช้เวลาเกินกวา่ทีFกําหนด  

15. ไมอ่นญุาตให้เริFมการแขง่ขนัก่อนได้รับสญัญาณ 

16. ห้ามมใิห้แตะต้องตวันางแบบจนกวา่จะได้รับสญัญาณเริFมการแขง่ขนัและห้ามมิให้แตะต้องตวั นางแบบหรือ

ตกแตง่ใดๆ เพิFมเมืFอหมดเวลาการแขง่ขนั  

17. ห้ามทําให้มือนางแบบได้รับความเสยีหายหรือบาดเจ็บใดๆ ทั 0งสิ 0น  

18. ห้ามสนทนากบักรรมการ หรือผู้มีสว่นในการตดัสนิตลอดเวลาการแขง่ขนั (ยกเว้นในกรณีฉกุเฉินเทา่นั 0น) 

19. ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องใสผ้่ากนัเปื0อนขณะทําการแขง่ขนั และใสใ่นวนัขึ 0นโชว์ลายเลบ็บนเวที 

20. เมืFอได้ยินสญัญาณให้หยดุการแขง่ขนั ให้ผู้แขง่ขนัทําการหยดุแขง่ขนัทนัที 

21. เมืFอจบการแขง่ขนัต้องทําความสะอาดพื 0นทีFให้เรียบร้อย 

22. เมืFอหมดเวลาการแขง่ขนั ผู้แขง่ขนัและนางแบบจะต้องมาถ่ายรูปในจดุทีFกําหนดและนางแบบ จะต้องเดินเข้าไป

ในห้องเพืFอให้คณะกรรมการให้คะแนน 
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กาํหนดการงาน ประกวดสักคิ Cว 3 มิติลายเส้น ESA 3D Eyebrows Permanent Make up Award 2015 

วัตถุประสงค์  

1.เพืFอยกระดบัมาตรฐานอาชีพสกัคิ 0วสามมติิลายเส้น 

2.เพืFอเปิดพื 0นทีFให้สดุยอดฝีมือได้แสดงทกัษะและเทคนิคใหม่ๆ  

3.เพืFอให้เกิดการแลกเปลีFยนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในวงการ 

4.เพืFอเป็นเวทีแจ้งเกิดสาํหรับดาวรุ่งดาวใหมข่ึ 0นมาประดบัวงการ 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าประกวด 

1. ไมจํ่ากดัอาย ุไมจํ่ากดัเพศและวฒุิการศกึษา 

2. มีความสามารถในการสกัคิ 0วสามมิติลายเส้น  

3. มีประสบการณ์ด้านการสกัคิ 0ว หรือเคยผา่นการเรียน การอบรมการสกัคิ 0วสามมิติลายเส้นมาแล้ว 

4. ผู้สมคัรต้องมคีวามพร้อมทีFจะเข้าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลาทีFกําหนดไว้ 
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วันทีRทาํการแข่งขัน 

-  วนัเสาร์ทีF 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องสถาบนั Eyebrows Studio Academy เลขทีF 185 ถนนสขุมุวทิ 71 ซอย

ปรีดีพนมยงค์ 9 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

-  ผู้ เข้าประกวดทกุคนจะต้องแสดงการสกัคิ 0วสามมติิลายเส้น ทีFตรงตามการสง่เข้าประกวดตอ่หน้า

คณะกรรมการโดยใช้ระยะตามเวลาทีFกําหนดดงันี 0 

-  สกัหุน่เทียม (3D Eyebrows Permanent Make Up สกัลาย Advance 1 บนหุน่เทียมด้วยเทคนิคการเพ้นท์) 

-  สกัคนจริง (3D Eyebrows Permanent Make Up สกับนคนจริงด้วยเทคนิคการเพ้นท์) 

เวลาในการแข่งขัน  

ให้ผู้ เข้าประกวด (ทกุประเภท) ลงทะเบียนและรับหมายเลขประจําตวัพร้อมกนั เวลา 09.30-10.30 น. เริFมแขง่ขนั

เวลา 11.00 น. หากมาช้ากวา่เวลาทีFกําหนดถือวา่สละสทิธิQในการแขง่ขนั  

-ประเภทหุน่เทียม  11.00- 13.30 น. 

- ประเภทคนจริง  11.00- 14.30 น. 

เกณฑ์การตดัสนิ (หุ่นเทียม) 

 การตดัสนิการประกวดครั 0งนี 0 จะกระทําโดยคณะกรรมการตดัสนิ ซึFงประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากสาขาอาชีพ ทีF

เกีFยวข้อง และการตดัสนิของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นทีFสิ 0นสดุ การแขง่ขนัแตล่ะประเภทมีเกณฑ์การตดัสนิดงันี 0 

 

เกณฑ์ในการตัดสินการสักคิ Cวสามมิติลายเส้น (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- การออกแบบโครงคิ 0ว, ความสมดลุของคิ 0วทั 0ง 2 ข้าง  10 คะแนน  
- เทคนิคการสร้างลายเส้น     60 คะแนน 

(ช่องไฟ, การเรียงเส้น, มมุองศาของลายเส้น) 
- การเตรียมอปุกรณ์การสกั      10 คะแนน 

- EAC System การดแูลความสะอาด สขุอนามยั และความปลอดภยั  10 คะแนน 

- การบริหารเวลา      10 คะแนน 

เกณฑ์การตดัสนิ (คนจริง) 

 การตดัสนิการประกวดครั 0งนี 0 จะกระทําโดยคณะกรรมการตดัสนิ ซึFงประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากสาขาอาชีพ ทีF

เกีFยวข้อง และการตดัสนิของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นทีFสิ 0นสดุ การแขง่ขนัแตล่ะประเภทมีเกณฑ์การตดัสนิดงันี 0 

เกณฑ์ในการตัดสินการสักคิ Cวสามมิติลายเส้น (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- การให้คําปรึกษาทางด้านสขุภาพ    10 คะแนน  
- การออกแบบโครงคิ 0ว, ความสมดลุของคิ 0วทั 0ง 2 ข้าง  20 คะแนน 

- การเตรียมอปุกรณ์การสกั     5 คะแนน 

- EAC System การดแูลความสะอาด สขุอนามยั และความปลอดภยั  10 คะแนน 
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- เทคนิคการสร้างลายเส้น การเตมิส ีการเก็บงาน   45 คะแนน 

- การให้คําแนะนําเรืFองการดแูลหลงัการสกั   5  คะแนน 

- การบริหารเวลา      5   คะแนน 

กฎ กติกา และวิธีการดาํเนินการแข่งขัน หุ่นเทียม 

1. อปุกรณ์ทีFผู้ เข้าแขง่ขนัต้องใช้ในการแขง่ขนั ( ผู้ เข้าแขง่ขนัเตรียมมาเอง ) 

 - เบ้าตา-ปาก    - Eyebrows pigment Cream( สีสกัชนิดครีม)  

 -  Eyebrows Blade(ใบมีดกนัคิ 0ว)           - กระจกรองตดับล็อก 

 - Blend Stick (ไม้คนส)ี   - Cotton Bud( คอตตอนบตั) 

 - สําล ี     - Pigment Ring (แหวนใสส่)ี 

 - เสื 0อกาวน์  ESA    - วาสลีน 

 - ด้ามปากกาเพ้นท์    - ดินสอเขียนคิ 0ว 

 - ใบมีดเพ้นท์     - ถงุมือ  

    - Eac Gel     - Blocking Tape 

 - Forceps 

2. ผู้ เข้าแขง่ขนัรายงานตวัตามวนั และเวลาทีFกําหนด 

3. ผู้ เข้าแขง่ขนั ต้องสวมชดุเสื 0อกาวน์ ESA เทา่นั 0นตลอดเวลาการแขง่ขนั และต้องติดหมายเลขตลอดระยะเวลาการแขง่ขนั 

4. ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องปิดเครืFองมอืสืFอสารทกุชนิด 

5. ห้ามมใิห้แตะต้องหุน่สกัคิ 0วจนกวา่จะได้รับสญัญาณเริFมการแขง่ขนั และห้ามมใิห้แตะต้องหุน่สกัคิ 0วเมืFอหมดเวลาการ

แขง่ขนั  

6. ผู้ เข้าแขง่ขนัแตล่ะคนรับโจทย์ในการสกัคิ 0วจากคณะกรรมการ 

7. ผู้ เข้าแขง่ขนัเริFมสกัคิ 0วพร้อมกนั และต้องเสร็จสิ 0นภายในระยะเวลาทีFกําหนด  

8. ห้ามสนทนากบักรรมการ หรือผู้มีสว่นในการตดัสนิตลอดเวลาการแขง่ขนั  

9. เมืFอเสร็จสิ 0นการสกัคิ 0ว ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัจดัเก็บสถานทีFให้อยูใ่นสภาพพร้อมให้บริการภายในระยะเวลาทีFกําหนด 

10. เมืFอจบการแขง่ขนัต้องทําความสะอาดพื 0นทีFให้เรียบร้อย  
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11. ประกาศรางวลั ณ สมาคมพฒันาศิลปาชีพ ห้องแกรนด์ฮอลล์ อาคารฝัFง Max Valu ชั 0น 2 เลขทีF 140 ถนนสขุมุวิท 71 

ซอยปรีดีพนมยงค์ 9 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

กฎ กติกา และวิธีการดาํเนินการแข่งขัน คนจริง 

1. ผู้ เข้าแขง่ขนั ต้อง สง่รูปถา่ยทีFเคยให้บริการสกัคิ 0ว 3 มิติลายเส้น ด้วยเทคนิคการเพ้นท์ จํานวนทั 0งหมด   3 ทา่น  

โดย  1 ทา่น จะต้องมีรูปถา่ยรวมจํานวน  9 รูป      

- Before    จํานวน 3 รูป  คือ  หน้าตรง คิ 0วด้านซ้าย คิ 0วด้านขวา 

- Design   จํานวน 3 รูป  คือ  หน้าตรง คิ 0วด้านซ้าย คิ 0วด้านขวา 

- After       จํานวน 3 รูป  คือ  หน้าตรง คิ 0วด้านซ้าย คิ 0วด้านขวา 

2. อปุกรณ์ทีFผู้ เข้าแขง่ขนัต้องใช้ในการแขง่ขนั ( ผู้ เข้าแขง่ขนัเตรียมมาเอง ) 

 - นางแบบ (คนจริง)   - Eyebrows pigment Cream( สสีกัชนิดครีม) 

 - Eyebrows Blade(ใบมดีกนัคิ 0ว)  - กระจกรองตดับลอ็ก 

 - Blend Stick (ไม้คนส)ี   - Cotton Bud( คอตตอนบตั) 

 - สาํล ี     - Pigment Ring (แหวนใสส่)ี 

 - เสื 0อกาวน์  ESA    - ชดุ EAC  System (EAC Blue ,EAC Gel, EAC Cleansing,  

EAC 99) 

 - ด้ามปากกาเพ้นท์    - ดินสอเขียนคิ 0ว 

 - ใบมีดเพ้นท์     - ถงุมือ  

    - ผ้าปิดปาก    - Blocking Tape 

 - Forceps    - หมวกอนามยั 

 - Fixing Gel    - After Care Cream 

2. ผู้ เข้าแขง่ขนัรายงานตวัตามวนั และเวลาทีFกําหนด 

3. ผู้ เข้าแขง่ขนั ต้องสวมชดุเสื 0อกาวน์ ESA เทา่นั 0นตลอดเวลาการแขง่ขนั และต้องติดหมายเลขตลอดระยะเวลาการแขง่ขนั 

4. ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องปิดเครืFองมอืสืFอสารทกุชนิด 

5. ห้ามมใิห้แตะต้องนางแบบจนกวา่จะได้รับสญัญาณเริFมการแขง่ขนั และห้ามมใิห้แตะต้องนางแบบ 
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เมืFอหมดเวลาการแขง่ขนั  

6. ผู้ เข้าแขง่ขนัแตล่ะคนรับโจทย์ในการสกัคิ 0วจากคณะกรรมการ 

7. ผู้ เข้าแขง่ขนัเริFมสกัคิ 0วพร้อมกนั และต้องเสร็จสิ 0นภายในระยะเวลาทีFกําหนด  

8. ห้ามสนทนากบักรรมการ หรือผู้มีสว่นในการตดัสนิตลอดเวลาการแขง่ขนั  

9. เมืFอเสร็จสิ 0นการสกัคิ 0ว ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัจดัเก็บสถานทีFให้อยูใ่นสภาพพร้อมให้บริการภายในระยะเวลาทีFกําหนด 

10. เมืFอจบการแขง่ขนัต้องทําความสะอาดพื 0นทีFให้เรียบร้อย  

11. ประกาศรางวลั ณ สมาคมพฒันาศิลปาชีพ ห้องแกรนด์ฮอลล์ อาคารฝัFง Max Value ชั 0น 2 เลขทีF 140 ถนนสขุมุวิท 71 

ซอยปรีดีพนมยงค์ 9 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

หมายเหต ุ: หากสมคัรประกวดสกัคิ 0วประเภทคนจริง แล้วไมผ่า่นการคดัเลอืกรอบแรกจากคณะกรรมการ จะโอนสทิธิQเข้า

ประกวดประเภทหุน่เทียมโดยอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการงาน ประกวดนวด TSA Thailand Thai Massage & Spa Award 2015 

วัตถุประสงค์  

1. เพืFอเป็นเวทีแจ้งเกิดสาํหรับดาวรุ่งดวงใหมข่ึ 0นมาประดบัวงการนวดไทยและสปา 
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2. เพืFอเปิดพื 0นทีFให้สดุยอดฝีมือได้แสดงทกัษะและเทคนิคใหม่ๆ  ในด้านการนวดไทยและสปา 

3. เพืFอยกระดบัมาตรฐานอาชีพ Therapist 

4. เพืFอให้เกิดการแลกเปลีFยนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในวงการนวดไทยและสปา 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าประกวด 

1. ไมจํ่ากดัอาย ุไมจํ่ากดัเพศและวฒุิการศกึษา 

2. มีความสามารถในการนวดไทย นวดเท้าและนวดนํ 0ามนั 

3. ผู้ให้บริการนวดจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ 

4. มีประสบการณ์ด้านการนวดไทยและนํ 0ามนั หรือเคยผา่นการเรียน การอบรมการนวดไทย นวดเท้าและนํ 0ามนัจาก

สถาบนันวดไทยและสปามาแล้ว 

5. ผู้สมคัรต้องมคีวามพร้อมทีFจะเข้าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลาทีFกําหนดไว้ 

คุณสมบตัขิองผู้รับบริการของผู้เข้าแข่งขนั(หุ่น) 

1. ไมจํ่ากดัอาย ุไมจํ่ากดัเพศและวฒุิการศกึษา 

2. ผู้สมคัรต้องมคีวามพร้อมทีFจะเข้าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลาทีFกําหนดไว้ 

จาํนวนผู้แข่งขนั 

จํานวนผู้แขง่ขนัไมจํ่ากดัจํานวน 

- ผู้ให้บริการนวดจํานวน 1 คน 

- ผู้ รับบริการผู้ เข้าแขง่ขนัเป็นผู้จดัมาเองจํานวน 1 คน 

วันทีRทาํการแข่งขัน 

- วนัเสาร์ทีF 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องสถาบนั  Thaimassage & Spa Academy เลขทีF 185 ถนนสขุมุวิท 71 ซอย

ปรีดีพนมยงค์ 9 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

- ผู้ เข้าประกวดทกุคนจะต้องแสดงตวัการแขง่ขนันวดไทย นวดนํ 0ามนัและนวดเท้า ทีFตรงตามการสง่เข้าประกวด

ตอ่หน้าคณะกรรมการโดยใช้ระยะตามเวลาทีFกําหนดดงันี 0 

- นวดไทย   ใช้เวลา    2 ชม. 

- นวดอโรมา  ใช้เวลา    2 ชม.  

- นวดเท้า   ใช้เวลา  1 ชม. 30 นาที 

 
 
เวลาในการแข่งขัน 

ให้ผู้ เข้าประกวด (ทกุประเภท) ลงทะเบียนและรับหมายเลขประจําตวัพร้อมกนั ในเวลา 09.30-10.30 น. เริFม

แขง่ขนัเวลา 11.00 น. ถ้ามาช้ากวา่เวลาทีFกําหนดถือวา่สละสทิธิQในการแขง่ขนั  

1.การแข่งขนัทักษะนวดไทย   

 1. กิจกรรมการแขง่ขนัการให้บริการนวดไทย  
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 2. ทางสมาคมเป็นผู้จดัเตรียมเตยีงนวดไทย หมอนหนนุ และชดุนวดไทย 

3. ผู้ รับบริการต้องสวมชดุทีFทางสมาคมกําหนดในขณะทีFรับบริการนวดไทยเทา่นั 0น 

4. ระยะเวลาในการแขง่ขนั 2 ชัFวโมง ประกอบด้วย  
-  การจดัแตง่สถานทีF / และเตรียมความพร้อม  10 นาที   
-  การนําเสนอทรีทเม้นต์      10 นาที 

-  การให้บริการ     90 นาที  
-  การจดัเก็บสถานทีF       10 นาที 

2.การแข่งขนัทักษะการนวดนํ Cามัน  
1. กิจกรรมการแขง่ขนัการให้บริการนวดนํ 0ามนั  
2. ทางสมาคมเป็นผู้จดัเตรียมเตยีงนํ 0ามนั ผ้าขนหน ูหมอนและอปุกรณ์การนวด 

3. ระยะเวลาในการแขง่ขนั 2 ชัFวโมง ประกอบด้วย   
- การจดัแตง่สถานทีF / และเตรียมความพร้อม  10 นาที   
- การนําเสนอทรีทเม้นต์     10 นาที  
- การให้บริการ     90 นาที   
- การจดัเก็บสถานทีF        10 นาที 

3.การแข่งขนัทักษะการนวดเท้า 

 1.กิจกรรมการแขง่ขนัการให้บริการนวดเท้า 

2.ทางสมาคมเป็นผู้จดัเตรียมเก้าอี 0นวดเท้า ผ้าขนหนแูละอปุกรณ์การนวด 

3. ระยะเวลาในการแขง่ขนั 1 ชัFวโมง 30 นาที ประกอบด้วย   
- การจดัแตง่สถานทีF / และเตรียมความพร้อม  10 นาที   
- การนําเสนอทรีทเม้นต์     10 นาที  
- การให้บริการ     60 นาที   
- การจดัเก็บสถานทีF        10 นาที 

เกณฑ์การตดัสนิ 

 การตดัสนิการประกวดครั 0งนี 0 จะกระทําโดยคณะกรรมการตดัสนิ ซึFงประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากสาขาอาชีพ ทีF

เกีFยวข้อง และการตดัสนิของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นทีFสิ 0นสดุ การแขง่ขนัแตล่ะประเภทมีเกณฑ์การตดัสนิดงันี 0 

เกณฑ์ในการตัดสินทักษะการนวดไทย นวดเท้าและนวดนํ Cามัน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- บคุลกิภาพและมนษุย์สมัพนัธ์       10 คะแนน 

- การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบตัิงาน      10 คะแนน 

- การเสนอทรีทเม้นต์และแนะนําตวัเอง       5 คะแนน 

- การต้อนรับและเตรียมผู้ รับบริการก่อนการนวด      5 คะแนน 

- การดแูลความสะอาด สขุอนามยั และความปลอดภยั     5 คะแนน 

- การปฏิบตัิการนวด        50 คะแนน 

- การให้บริการหลงัการนวด        5 คะแนน 

- ความตรงตอ่เวลา         10 คะแนน 
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กฎ กติกา และวิธีการดาํเนินการแข่งขัน TSA Thailand Thai Massage & Spa Award  

- ผู้ เข้าแขง่ขนัรายงานตวัตามวนัและเวลาทีFกําหนด 

- ผู้ เข้าแขง่เวลาการแขง่ขนัต้องขนัต้องสวมชดุทีFสมาคมกําหนด และต้องตดิหมายเลขตลอด

ระยะเวลาการแขง่ขนั 

- ผู้ เข้าแขง่ขนัเริFมจดัเตรียมสถานทีFพร้อมกนั และให้เสร็จสิ 0นภายในระยะเวลาทีFกําหนด  
- ผู้ เข้าแขง่ขนัแตล่ะคนแนะนําตนเอง และเสนอทรีทเม้นต์การนวดของตนเอง โดยใช้เวลาทีมละไม่

เกิน 1 นาที 

- คณะกรรมการตรวจสอบและให้คะแนน 

- ผู้ เข้าแขง่ขนัเริFมให้บริการพร้อมกนั และต้องเสร็จสิ 0นภายในระยะเวลาทีFกําหนด 

- เมืFอให้บริการเสร็จสิ 0น ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัจดัเก็บสถานทีFให้อยูใ่นสภาพพร้อมให้บริการภายใน
ระยะเวลาทีFกําหนด 

- ระหวา่งการให้บริการ กรรมการดาํเนินการตรวจสอบและให้คะแนน 

- เมืFอการแขง่ขนัและการให้คะแนนเสร็จสิ 0น หวัหน้าคณะกรรมการดําเนินการรวบรวมคะแนนและ
สรุปผลการแขง่ขนั 
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กาํหนดการงานประกวดโยคะ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพืFอยกระดบัมาตรฐานอาชีพ 

2. เพืFอเปิดพื 0นทีFให้สดุยอดฝีมอืได้แสดงทกัษะและเทคนิคใหม่ๆ ในวงการโยคะ 

3. เพืFอกระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ให้มีความแตกตา่งความโดดเดน่และความแปลกใหม ่

4. เพืFอให้เกิดการแลกเปลีFยนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในวงการโยคะ 

5. เพืFอเป็นเวทีแจ้งเกิดสาํหรับดาวรุ่งดวงใหมข่ึ 0นมาประดบัวงการโยคะ 

 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าประกวด 

1. ไมจํ่ากดัอาย ุไมจํ่ากดัเพศและวฒุิการศกึษา 

2. มีความสามารถในด้านการฝึกโยคะ 

3. ผู้สมคัรต้องมคีวามพร้อมทีFจะเข้าร่วมการประกวดตลอดระยะเวลาทีFกําหนดไว้ 

 

จาํนวนผู้เข้าแข่งขนั 

1. จํานวนผู้เข้าแขง่ขนัประเภทเดีFยว  1  คน  ( ไมจํ่ากดัจํานวนผู้สมคัร ) 

2. จํานวนผู้เข้าแขง่ขนัประเภททีม  3 – 4  คน 
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วันทีRทาํการแข่งขัน 

 

- วนัเสาร์  ทีF  28  มีนาคม  2558  ณ  ห้องสถาบนั  Yoga  Studio  Academy  โรงแรม  Jasmine   

Resort  เลขทีF  1511  ถนนสขุมุวทิ  แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 

- ผู้ เข้าประกวดทกุคนจะต้องแสดงการโชว์ทา่โยคะ  ทีFตรงตามการสง่เข้าประกวดตอ่หน้าคณะกรรมการโดยใช้ระยะตาม

เวลาทีFกําหนดดงันี 0 

1. โชว์ทา่โยคะประเภทเดีFยว ใช้เวลา  5 – 10  นาที 

2. โชว์ทา่โยคะประเภททีม ใช้เวลา  10 – 15  นาที 

 

เวลาใช้ในการแข่งขัน 

 

ให้ผู้ เข้าประกวด  ( ทกุประเภท )  ลงทะเบียนและรับหมายเลขประจําตวัพร้อมกนั  ในเวลา 09.30 – 10.30  นาที  เริFม

แขง่ขนัเวลา  11.00  นาที  ถ้ามาช้ากวา่เวลาทีFกําหนดถือวา่สละสทิธ์ในการแขง่ขนั 

 

การแข่งขนัโชว์โยคะประเภทเดีRยว  

1. ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องบอกรูปแบบของโยคะทีFตนเองจะใช้ในการลงประกวด 

2. เมืFอบอกเรียบร้อยผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัสามารถเริFมการโชว์โยคะได้เลย 

3. การโชว์โยคะจะต้องสอดคล้องกบั รูปแบบ และภายในเวลาทีFกําหนด 

 

การแข่งขนัโชว์โยคะประเภททีม 

 

1. ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องบอกรูปแบบของโยคะทีFตนเองจะใช้ในการลงประกวด 

2. เมืFอบอกเรียบร้อยผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัสามารถเริFมการโชว์โยคะได้เลย 

3. การโชว์โยคะจะต้องสอดคล้องกบั รูปแบบ และภายในเวลาทีFกําหนด 

4. ในประเภททีมจะดเูรืFองความพร้อมเพรียงหรือการโชว์ทีFสอดคล้องกนั 

 

เกณฑ์การตดัสนิ 

 

การตดัสนิการประกวดครั 0งนี 0  จะกระทําโดยคณะกรรมการตดัสนิ  ซึFงประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุจิากสาขาอาชีพ  ทีF

เกีFยวข้อง  และการตดัสนิของคณะกรรมการ  ให้ถือเป็นทีFสิ 0นสดุ  การแขง่ขนัแตล่ะประเทมเีกณฑ์ 
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การตัดสินดังนี C 

เกณฑ์ในการตัดสินโชว์โยคะประเภทเดีRยวและประเภททีม  ( คะแนนเต็ม 120 คะแนน ) 

 

1. พิจารณาจากบคุลกิภาพและสดัสว่นของร่างกาย    10 คะแนน 

2. พิจารณาความแขง็แรงของร่างกาย    20 คะแนน 

3. พิจารณาความยดืหยุน่  ความออ่นตวัของร่างกาย    20 คะแนน 

4. พิจารณาความเตรียมพร้อม  ตรงตาม  Concept  ทีFกําหนดให้    20 คะแนน 

5. พิจารณาการแสดงโชว์ทา่อาสนะทีFถกูต้อง    20 คะแนน 

6. พิจารณาการเชืFอมทา่อาสนะอืFนๆ อยา่งสวยงามและถกูต้อง   20 คะแนน 

7. ความตรงตอ่เวลา   10 คะแนน 

 

กฎ  กติกา  และวิธีการดาํเนินการแข่งขนั 

1.  ผู้ เข้าแขง่ขนัทั 0ง 2 ประเภท จะต้องปฎิบตัิตามข้อกําหนดระเบียบการตา่งๆอยา่งเคร่งครัด 

2.  หากมีเพลงหรืออปุกรณ์ประกอบการโชว์โยคะผู้ เข้าแขง่ขนัทั 0ง 2 ประเภทจะต้องนํามาเอง 

 

 

รางวัลของผู้เข้าประกวดตกแต่งเล็บ  

รางวลัชนะเลิศอนัดบั1  

● ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศ  

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรสกัคิ 0วสามมิตลิายเส้นมืออาชีพ มลูคา่ 32,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรสปาเพืFอสขุภาพและความงามมืออาชีพ มลูคา่ 

49,900 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรโยคะมืออาชีพ มลูคา่ 69,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 50,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 49,900 บาท 

ผู้ รับตําแหนง่รองชนะเลิศอนัดบั 1 จะได้รับ 
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● ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรสปาเพืFอสขุภาพและความงามมืออาชีพ มลูคา่ 

49,900 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรโยคะมืออาชีพ มลูคา่ 69,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 40,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 35,000 บาท 

 

 

ผู้ รับตําแหนง่รองชนะเลิศอนัดบั 2 จะได้รับ 

● ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรโยคะมืออาชีพ มลูคา่ 69,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 30,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 24,000 บาท 
 

หมายเหตุ ใหถ้ว้ยรางวลั/โล่ และใบประกาศกบัผูเ้ข้าประกวดทกุท่าน 

 

 

รางวัลของผู้เข้าประกวดนวด 

รางวลัชนะเลิศอนัดบั1  

● ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศ  

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสด หลกัสตูรสกัคิ 0วสามิตตลิายเส้นมืออาชีพ มลูคา่ 32,000 

บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรเพ้นเล็บมืออาชีพ มลูคา่ 32,500 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรโยคะมืออาชีพ มลูคา่ 69,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 50,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 49,900 บาท 

ผู้ รับตําแหนง่รองชนะเลิศอนัดบั 1 จะได้รับ 
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● ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรเพ้นเล็บมืออาชีพ มลูคา่ 32,500 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรโยคะมืออาชีพ มลูคา่ 69,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 40,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 35,000 บาท 

ผู้ รับตําแหนง่ รองชนะเลิศอนัดบั 2 จะได้รับ 

● ถ้วยเกียรตยิศและเกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรโยคะมืออาชีพ มลูคา่ 69,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 30,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 24,000 บาท 
 

หมายเหตุ ใหถ้ว้ยรางวลั/โล่ และใบประกาศกบัผูเ้ข้าประกวดทกุท่าน  

 

 

 

รางวัลของผู้เข้าประกวดสักคิ Cว 

รางวลัชนะเลิศอนัดบั1  

● ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศ  

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรสปาเพืFอสขุภาพและความงามมืออาชีพ มลูคา่ 

49,900 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ มลูคา่ 32,500 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรโยคะมืออาชีพ มลูคา่ 69,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 50,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 49,900 บาท 

ผู้ รับตําแหนง่รองชนะเลิศอนัดบั 1 จะได้รับ 

● ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรเพ้นเล็บมืออาชีพ มลูคา่ 32,500 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรโยคะมืออาชีพ มลูคา่ 69,000 บาท 
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● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 40,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 35,000 บาท 

ผู้ รับตําแหนง่ รองชนะเลิศอนัดบั 2 จะได้รับ 

● ถ้วยเกียรตยิศและเกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรโยคะมืออาชีพ มลูคา่ 69,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 30,000 บาท 

● Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 24,000 บาท 
 

หมายเหตุ ใหถ้ว้ยรางวลั/โล่ และใบประกาศกบัผูเ้ข้าประกวดทกุท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลของผู้เข้าประกวดโยคะ 

รางวลัชนะเลิศอนัดบั1  

• ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัชนะเลิศ  

• Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรสปาเพืFอสขุภาพและความงามมืออาชีพ มลูคา่ 

49,900 บาท 

• Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ มลูคา่ 32,500 บาท 

• Gift Voucher แทนเงินสดหลกัสตูรศลิปะการสกัตวัมืออาชีพ มลูคา่ 55,500 บาท 

• Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 50,000 บาท 
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•  Gift Voucher บตัรส่วนลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 49,900 บาท 

ผู้ รับตําแหนง่รองชนะเลิศอนัดบั 1 จะได้รับ 

• ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 

• Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดหลกัสตูรเพ้นเล็บมืออาชีพ มลูคา่ 32,500 บาท 

• Gift Voucher แทนเงินสดหลกัสตูรศลิปะการสกัตวัมืออาชีพ มลูคา่ 55,500 บาท 

• Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 40,000 บาท 

•  Gift Voucher บตัรส่วนลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 35,000 บาท 

ผู้ รับตําแหนง่ รองชนะเลิศอนัดบั 2 จะได้รับ 

• ถ้วยเกียรติยศและเกียรติบตัรรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

• Gift Voucher แทนเงินสดหลกัสตูรศลิปะการสกัตวัมืออาชีพ มลูคา่ 55,500 บาท 

•  Gift Voucher บตัรส่วนลดแทนเงินสดบริการสกัคิ 0ว มลูคา่ 30,000 บาท 

• Gift Voucher บตัรสว่นลดแทนเงินสดผลิตภณัฑ์  Crystal Professional มลูคา่ 24,000 บาท 

 

หมายเหตุ ใหถ้ว้ยรางวลั/โล่ และใบประกาศกบัผูเ้ข้าประกวดทกุท่าน 

 


