
ระเบียบหลกัเกณฑ์การประกวด  นางสาวแม่วาง ���� 

งาน มหัศจรรย์แม่วาง ครั�งที! " 
�� กมุภาพนัธ์ ���� 

                       อาํเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
        **************************** 

$.  ชื!อการประกวด / จดังาน การประกวด  นางสาวแม่วาง  
ในงานมหศัจรรยแ์ม่วาง ครั% งที' 8  อาํเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2.  คุณสมบัตขิองผู้สมคัรเข้าประกวด 

�.�  เพศหญิง  
�.�  ตอ้งมีสญัชาติไทยโดยกาํเนิดและมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตพื%นที'อาํเภอแม่วาง หรือ มีบิดา/มารดา มีชื'ออยู่

ในทะเบียนบา้นเขตพื%นที'อาํเภอแม่วาง (ตามหลกัฐานสาํเนาทะเบียนบ้าน) 
�.6  ตอ้งมีอาย ุ 16-�� ปี (ตอ้งเกิดในปี พ.ศ. ��6; – ��;6  เท่านั%น) 
�.;  ส่วนสูง �60 ซม. ขึ%นไป  
�.4  เป็นผูที้'มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง, โรคที'สงัคมรังเกียจ   
�.5  ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอนัเป็นที'น่ารังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรือบนัทึกภาพ

ที'ล่อแหลมต่อศีลธรรมอนัดีของสงัคมไทย 

2.  หลกัฐานการสมคัรของผู้เข้าประกวด 
6.�  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูเ้ขา้ประกวด จาํนวน � ชุด (พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 
3.2  รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด  ครึ' งตวั  จาํนวน  � ใบ  และ เตม็ตวั จาํนวน  � ใบ 
 

4.  สถานที!ประกวด  เวทีการประกวด “งานมหศัจรรยแ์ม่วาง ครั% งที' K ”   ณ สนามหนา้เทศบาลตาํบลแม่วาง 
 
�.  การรับสมคัร 

-  รับสมคัรตั%งแต่วนัที' � กมุภาพนัธ์   – �� กมุภาพนัธ์ ����  (ในวนัและเวลาราชการเท่านั%น) 
-  สามารถยื'นใบสมคัรดว้ยตนเองไดที้' สาํนกังานเทศบาลตาํบลแม่วาง โทรสอบถามรายละเอียดไดที้'
หมายเลข N�6-K6NKK� ต่อ ��,�� 
- หรือยื�นใบสมคัรได้ในวนัประกวดบริเวณกองอาํนวยการ (ก่อนการประกวดจะเริ�มในเวลา )*.** น.) 

 
6. สถานที!รายงานตวั 

-  ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งรายงานตวัตั%งแต่เวลา  �8.NN – 20.NN น.  ของวนัที'  ��  กมุภาพนัธ์ ����  
ณ บริเวณเวทีการประกวด  

โดยผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งเตรียม ดงันี%  
1. ชุดกีฬา (เสื%อยดื + กระโปรงสั%น) 
2. ชุดไทย 

 



7.  เกณฑ์การตดัสิน  
 -  การประกวดรอบแรก ในรอบโชวต์วัดว้ยชุดกีฬา และชุดไทย 

-  การประกวดในรอบคดัเลือกนางงามเหลือเพียง  �N คน โดยจะพิจารณาจาก หนา้ตา, บุคลิก, การแต่ง
กาย, ผิวพรรณ และรูปร่าง 

-  การประกวดในรอบคดัเลือกนางงามเหลือเพียง  � คน จะพิจารณาจาก หนา้ตา, บุคลิก, การแต่งกาย, 
ผิวพรรณ, รูปร่าง  

-  การประกวดในรอบสุดทา้ยรอบตดัสิน จะพิจารณาจาก คะแนนความงามและการตอบคาํถาม  (โดยนํา

คะแนนสะสมในทุกรอบมาบวกรวมกบัคะแนนในรอบตอบคาํถาม) 

-  รางวลัขวญัใจลอยฟ้า ใชก้ารนบัคะแนนจากลูกโป่ง ในการตดัสิน นบัตั%งแต่รอบแรก และรอบที'สอง 
โดยจะตดัสินก่อนที'จะคดัเหลือ �N คน 

 

8.  ที!พกัและอาหาร 
 -  ผูเ้ขา้ประกวด และพี'เลี%ยงทุกคนจะตอ้งหาสถานที'พกัเอง  

9.  การแต่งกายในการประกวด 

 - ชุดกีฬา (เสื%อยดื + กระโปรงสั%น) 
- ชุดไทย 
- ผูเ้ขา้ประกวดสามารถสะพายแถบประชาสมัพนัธ์ของสปอนด์เซอร์  หรือประชาสัมพนัธ์ดว้ยวิธีอื'นใด

ไดต้ามความเหมาะสม  และไม่เป็นที'เดือดร้อนของผูเ้ขา้ประกวดผูอื้'น 
10.  การตดัสิน 

�N.1    การตดัสินการประกวดกระทาํโดย คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากหลายสาขา 
�N.2    การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที'สุด จะทกัทว้งหรือคดัคา้นมิได ้

11.  ภาระหน้าที! และการพ้นจากตาํแหน่ง    นางสาวแม่วาง ���� 
��.�      ผูที้'ไดรั้บตาํแหน่งทุกคน จะพน้จากตาํแหน่งเมื'อครบ  1  ปี นบัจากวนัที'ไดรั้บตาํแหน่ง 
��.�    คณะกรรมการซึ'งกองประกวดแต่งตั%งเห็นสมควรใหพ้น้จากตาํเหน่ง เช่น 

(1�.2.1)    มีอาชีพหรือพฤติกรรมอนัเป็นที'น่ารังเกียจของสงัคม 
(1�.2.2)    กระทาํการอนัขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน 

(1�.2.3)    ก่อใหเ้กิดความเสื'อมเสียชื'อเสียงหรือความเชื'อถือในตาํแหน่ง 
12.  ค่าสมคัร 
 12.1 ผูส้มคัรไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการสมคัรใดๆทั%งสิน 
 
 
 
 
 
 
 



13. กาํหนดการในวนัประกวด 
 วนัที'    ��  กมุภาพนัธ์ ���� 
  เวลา �K.00 น. เป็นตน้ไป  -     ผูเ้ขา้ประกวดรายงานตวั ณ บริเวณเวทีกลาง (ชุดกีฬา) 

-     ผูเ้ขา้ประกวดจบัฉลากหมายเลข  
เวลา 19.00 น.                          -     ผูเ้ขา้ประกวดพร้อมกนั เวทีกลาง ในสถานที'ที'จดัไว ้ในชุด 
                                                      กีฬา พร้อมซกัซอ้มการเดินบนเวทีที'จะเดินโชวใ์นรอบแรก 
เวลา �N.6N น.                         -     เดินโชว์ตัวรอบแรก พร้อมแนะนาํตนเอง รับลูกโป่ง  

      ผูเ้ขา้ประกวดพกัผอ่นหลงัเวที  
เวลา 21.30 น.  -     เดินโชว์ตัวรอบที�สอง ในชุดไทย เพื'อรับลูกโป่งรอบสุดทา้ย 

-     ประกาศผล      *ขวญัใจลอยฟ้า (นบัคะแนนจากลูกโป่ง) 
-     ประกาศผลผูเ้ขา้รอบ 10 คน ใหผู้ที้'ไม่ผา่นเขา้รอบ พกัผอ่น 
      หลงัเวที 
- ผูเ้ขา้ประกวดพกัผอ่นหลงัเวที 

  เวลา 22.6N น.  -     รอบที'สามใหผู้เ้ขา้ประกวด 10  คน ขึ%นเวที 

      (เพื�อเริ�มนับคะแนนใหม่) 

-     ประกาศผลผูเ้ขา้รอบ � คน ใหผู้ที้'ไม่ผา่นเขา้รอบ พกัผอ่น 
      หลงัเวที 
-     พิธีกร แจกซองคาํถาม พร้อมสมัภาษณ์ ผูเ้ขา้ประกวด 
-     ประกาศผลการประกวด นางสาวแม่วาง ���� 

   -     เสร็จสิ%นการประกวด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1A. เงนิรางวลัการประกวด 

 

1. นางสาวแม่วาง ���� 
                                ไดรั้บ เงินรางวลั   X,NNN  บาท  พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม ้
2. รองอนัดบัที! 1 นางสาวแม่วาง ���� 
                                 ไดรั้บ เงินรางวลั  �,NNN  บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม ้
3. รองอนัดบัที! 2 นางสาวแม่วาง ���� 
                                 ไดรั้บ เงินรางวลั  ;,NNN  บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม ้
A. รองอนัดบัที! 2 นางสาวแม่วาง ���� 
  ไดรั้บ เงินรางวลั   6,NNN บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม ้
�. รองอนัดบัที! A นางสาวแม่วาง ���� 
  ไดรั้บ เงินรางวลั   �,NNN บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม ้
B. รางวลั ขวญัใจลอยฟ้า  นางสาวแม่วาง ���� 
  ไดรั้บ เงินรางวลั    6,NNN  บาท พร้อมสายสะพาย 
 
 
 

• หมายเหตหุากมีการเปลี�ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเวป็ไซค์ของเทศบาลตาํบลแม่วาง 

www.maewang.go.th 

 


