ระเบียบหลักเกณฑ์ การประกวด นางสาวแม่ วาง
งาน มหัศจรรย์ แม่ วาง ครังที! "
กุมภาพันธ์
อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
****************************
$. ชื!อการประกวด / จัดงาน การประกวด นางสาวแม่วาง
ในงานมหัศจรรย์แม่วาง ครั%งที' 8 อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าประกวด
. เพศหญิง
. ต้องมีสญ
ั ชาติไทยโดยกําเนิดและมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตพื%นที'อาํ เภอแม่วาง หรื อ มีบิดา/มารดา มีชื'ออยู่
ในทะเบียนบ้านเขตพื%นที'อาํ เภอแม่วาง (ตามหลักฐานสําเนาทะเบียนบ้ าน)
.6 ผูส้ มัครจะต้องมีชื'ออยูใ่ นทะเบียนบ้านที'เป็ นเขตอําเภอแม่วาง ไม่ต'าํ กว่า 6 เดือน
.9 ต้องมีอายุ 16- ปี (ต้องเกิดในปี พ.ศ. 69 – 96 เท่านั%น)
. ส่วนสูง 60 ซม. ขึ%นไป
.6 เป็ นผูท้ ี'มีสุขภาพดีไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง, โรคที'สงั คมรังเกียจ
.7 ไม่ประกอบอาชีพหรื อมีความประพฤติอนั เป็ นที'น่ารังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรื อบันทึกภาพ
ที'ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
2. หลักฐานการสมัครของผู้เข้ าประกวด
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเ้ ข้าประกวด จํานวน ชุด (พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้ อง)
3.2 รู ปถ่ายขนาดโปสการ์ด ครึ' งตัว จํานวน ใบ และ เต็มตัว จํานวน ใบ
4. สถานทีป! ระกวด เวทีการประกวด “งานมหัศจรรย์แม่วาง ครั%งที' J ” ณ สนามหน้าเทศบาลตําบลแม่วาง
. การรับสมัคร
- รับสมัครตั%งแต่วนั ที' กุมภาพันธ์ – กุมภาพันธ์
(ในวันและเวลาราชการเท่านั%น)
- สามารถยืน' ใบสมัครด้วยตนเองได้ที' สํานักงานเทศบาลตําบลแม่วาง โทรสอบถามรายละเอียดได้ที'
หมายเลข M 6-J6MJJ ต่อ ,
- หรื อยืนใบสมัครได้ ในวันประกวดบริ เวณกองอํานวยการ (ก่ อนการประกวดจะเริ มในเวลา )*.** น.)
6. สถานทีร! ายงานตัว
- ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องรายงานตัวตั%งแต่เวลา 8.MM – 20.MM น. ของวันที'
ณ บริ เวณเวทีการประกวด
โดยผูเ้ ข้าประกวดจะต้องเตรี ยม ดังนี%
1. ชุดกีฬา (เสื% อยืด + กระโปรงสั%น)
2. ชุดไทย

กุมภาพันธ์

7. เกณฑ์ การตัดสิน
- การประกวดรอบแรก ในรอบโชว์ตวั ด้วยชุดกีฬา และชุดไทย
- การประกวดในรอบคัดเลือกนางงามเหลือเพียง M คน โดยจะพิจารณาจาก หน้าตา, บุคลิก, การแต่ง
กาย, ผิวพรรณ และรู ปร่ าง
- การประกวดในรอบคัดเลือกนางงามเหลือเพียง คน จะพิจารณาจาก หน้าตา, บุคลิก, การแต่งกาย,
ผิวพรรณ, รู ปร่ าง
- การประกวดในรอบสุดท้ายรอบตัดสิ น จะพิจารณาจาก คะแนนความงามและการตอบคําถาม (โดยนํา
คะแนนสะสมในทุกรอบมาบวกรวมกับคะแนนในรอบตอบคําถาม)
- รางวัลขวัญใจลอยฟ้ า ใช้การนับคะแนนจากลูกโป่ ง ในการตัดสิ น นับตั%งแต่รอบแรก และรอบที'สอง
โดยจะตัดสิ นก่อนที'จะคัดเหลือ M คน
8. ทีพ! กั และอาหาร
- ผูเ้ ข้าประกวด และพี'เลี%ยงทุกคนจะต้องหาสถานที'พกั เอง
9. การแต่ งกายในการประกวด
- ชุดกีฬา (เสื% อยืด + กระโปรงสั%น)
- ชุดไทย
- ผูเ้ ข้าประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธ์ของสปอนด์เซอร์ หรื อประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธีอื'นใด
ได้ตามความเหมาะสม และไม่เป็ นที'เดือดร้อนของผูเ้ ข้าประกวดผูอ้ ื'น
10. การตัดสิน
M.1 การตัดสิ นการประกวดกระทําโดย คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากหลายสาขา
M.2 การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที'สุด จะทักท้วงหรื อคัดค้านมิได้
11. ภาระหน้ าที! และการพ้ นจากตําแหน่ ง นางสาวแม่ วาง
. ผูท้ ี'ได้รับตําแหน่งทุกคน จะพ้นจากตําแหน่งเมื'อครบ 1 ปี นับจากวันที'ได้รับตําแหน่ง
. คณะกรรมการซึ'งกองประกวดแต่งตั%งเห็นสมควรให้พน้ จากตําเหน่ง เช่น
(1 .2.1) มีอาชีพหรื อพฤติกรรมอันเป็ นที'น่ารังเกียจของสังคม
(1 .2.2) กระทําการอันขัดต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
(1 .2.3) ก่อให้เกิดความเสื' อมเสี ยชื'อเสี ยงหรื อความเชื'อถือในตําแหน่ง
12. ค่ าสมัคร
12.1 ผูส้ มัครไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั%งสิ น

13. กําหนดการในวันประกวด
วันที'
กุมภาพันธ์
เวลา J.00 น. เป็ นต้นไป
เวลา 19.00 น.
เวลา M.6M น.
เวลา 21.30 น.

เวลา 22.6M น.

- ผูเ้ ข้าประกวดรายงานตัว ณ บริ เวณเวทีกลาง (ชุดกีฬา)
- ผูเ้ ข้าประกวดจับฉลากหมายเลข
- ผูเ้ ข้าประกวดพร้อมกัน เวทีกลาง ในสถานที'ที'จดั ไว้ ในชุด
กีฬา พร้อมซักซ้อมการเดินบนเวทีที'จะเดินโชว์ในรอบแรก
- เดินโชว์ ตัวรอบแรก พร้อมแนะนําตนเอง รับลูกโป่ ง
ผูเ้ ข้าประกวดพักผ่อนหลังเวที
- เดินโชว์ ตัวรอบที สอง ในชุดไทย เพื'อรับลูกโป่ งรอบสุดท้าย
- ประกาศผล *ขวัญใจลอยฟ้ า (นับคะแนนจากลูกโป่ ง)
- ประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ 10 คน ให้ผทู ้ ี'ไม่ผา่ นเข้ารอบ พักผ่อน
หลังเวที
- ผูเ้ ข้าประกวดพักผ่อนหลังเวที
- รอบที'สามให้ผเู ้ ข้าประกวด 10 คน ขึ%นเวที
(เพือเริ มนับคะแนนใหม่ )
- ประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ คน ให้ผทู ้ ี'ไม่ผา่ นเข้ารอบ พักผ่อน
หลังเวที
- พิธีกร แจกซองคําถาม พร้อมสัมภาษณ์ ผูเ้ ข้าประกวด
- ประกาศผลการประกวด นางสาวแม่ วาง
- เสร็ จสิ%นการประกวด

1A. เงินรางวัลการประกวด
1. นางสาวแม่ วาง
ได้รับ เงินรางวัล W,MMM บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
2. รองอันดับที! 1 นางสาวแม่ วาง
ได้รับ เงินรางวัล ,MMM บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
3. รองอันดับที! 2 นางสาวแม่ วาง
ได้รับ เงินรางวัล 9,MMM บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
A. รองอันดับที! 2 นางสาวแม่ วาง
ได้รับ เงินรางวัล 6,MMM บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
. รองอันดับที! A นางสาวแม่ วาง
ได้รับ เงินรางวัล ,MMM บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
B. รางวัล ขวัญใจลอยฟ้า นางสาวแม่วาง
ได้รับ เงินรางวัล 6,MMM บาท พร้อมสายสะพาย

• หมายเหตุหากมีการเปลียนแปลงใด ๆ จะแจ้ งให้ ทราบผ่ านทางเว็ปไซค์ ของเทศบาลตําบลแม่ วาง
www.maewang.go.th

