ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดนางสาวแม่วาง ปี 2562
งานมหัศจรรย์แม่วาง (Amazing Maewang) ครั้งที่ 9
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
****************************
1. ชือ่ การประกวด/จัดงาน การประกวดนางสาวแม่วาง ปี 2562
ในงานมหัศจรรย์แม่วาง ครัง้ ที่ 9 อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
2.1 เพศหญิง
2.2 ต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด และมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอแม่วาง หรือมีบิดา/มารดา มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านเขตพื้นทีอ่ าเภอแม่วาง (ตามหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้าน)
2.3 ต้องมีอายุ 16 - 25 ปี (ต้องเกิดในปี พ.ศ. 2537 - 2546 เท่านัน้ )
2.4 ส่วนสูง 160 ซม. ขึน้ ไป
2.4 เป็นผู้ทมี่ ีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง, โรคทีส่ ังคมรังเกียจ
2.5 ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรือบันทึกภาพ
ทีล่ ่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย
3. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้เข้าประกวด จานวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3.2 รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด ครึ่งตัว จานวน 1 ใบ และ เต็มตัว จานวน 1 ใบ
4. สถานทีป่ ระกวด เวทีการประกวด “งานมหัศจรรย์แม่วาง ครัง้ ที่ 9 ” ณ สนามหน้าเทศบาลตาบลแม่วาง
5. การรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
- สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สานักงานเทศบาลตาบลแม่วาง
6. สถานทีร่ ายงานตัว
- ผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัวภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ บริเวณเวทีการประกวด
โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียม ดังนี้
1. ชุดกีฬา (เสื้อยืด + กระโปรงสั้น)
2. ชุดไทย

/7. เกณฑ์การ....

-27. เกณฑ์การตัดสิน
- การประกวดรอบแรก ในรอบโชว์ตัวด้วยชุดกีฬา และชุดไทย
- การประกวดในรอบคัดเลือกนางงามเหลือเพียง 10 คน โดยจะพิจารณาจาก หน้าตา, บุคลิก, การแต่งกาย,
ผิวพรรณ และรูปร่าง
- การประกวดในรอบคัดเลือกนางงามเหลือเพียง 5 คน จะพิจารณาจาก หน้าตา, บุคลิก, การแต่งกาย,
ผิวพรรณ, รูปร่าง
- การประกวดในรอบสุดท้ายรอบตัดสิน จะพิจารณาจาก คะแนนความงามและการตอบคาถาม
(โดยนำคะแนนสะสมในทุกรอบมำบวกรวมกับคะแนนในรอบตอบคำถำม)
- รางวัลขวัญใจลอยฟ้า ใช้การนับคะแนนจากลูกโป่ง ในการตัดสิน นับตั้งแต่รอบแรก และรอบทีส่ อง
โดยจะตัดสินก่อนทีจ่ ะคัดเหลือ 10 คน
8. ทีพ่ ักและอาหาร
- ผู้เข้าประกวด และพีเ่ ลี้ยงทุกคนจะต้องหาสถานที่พักและอาหารเอง
9. การแต่งกายในการประกวด
9.1 ชุดกีฬา (เสื้อยืด + กระโปรงสั้น)
9.2 ชุดไทย
9.3 ผู้เข้าประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ หรือประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอื่นใด
ได้ตามความเหมาะสม และไม่เป็นที่เดือดร้อนของผู้เข้าประกวดผู้อื่น
10. การตัดสิน
10.1 การตัดสินการประกวดกระทาโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา
10.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะทักท้วงหรือคัดค้านมิได้
11. ภาระหน้าที่ และการพ้นจากตาแหน่ง นางสาวแม่วาง 2562
11.1 ผู้ที่ได้รับตาแหน่งทุกคน จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อครบ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับตาแหน่ง
11.2 คณะกรรมการซึ่งกองประกวดแต่งตั้งเห็นสมควรให้พ้นจากตาเหน่ง เช่น
(11.2.1) มีอาชีพหรือพฤติกรรมอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
(11.2.2) กระทาการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
(11.2.3) ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเชื่อถือในตาแหน่ง
12. ค่าสมัคร
12.1 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น

/13. กาหนด...

-313. กาหนดการในวันประกวด
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 19.00 น.
เวลา 19.30 - 20.00 น.
เวลา 20.30 น.
เวลา 21.30 น.

เวลา 22.30 น.

- ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ บริเวณเวทีกลาง (ชุดกีฬา)
- ผู้เข้าประกวดจับฉลากหมายเลข
- ผู้เข้าประกวดพร้อมกัน เวทีกลาง ในสถานที่ทจี่ ัดไว้ ในชุดกีฬา
พร้อมซักซ้อมการเดินบนเวทีที่จะเดินโชว์ในรอบแรก
- พิธีเปิดการประกวดนางสาวแม่วาง ปี 2562
- กล่าวรายงาน โดย นพ.อาพร เอี่ยมศรี ผอ.รพ.แม่วาง
- กล่าวเปิดงาน โดย นายมนัส สุริยสิงห์ นายอาเภอแม่วาง
- เดินโชว์ตัวรอบแรก พร้อมแนะนาตนเอง รับลูกโป่ง
ผู้เข้าประกวดพักผ่อนหลังเวที
- เดินโชว์ตัวรอบที่สอง ในชุดไทย เพื่อรับลูกโป่งรอบสุดท้าย
- ประกาศผลรางวัล ขวัญใจลอยฟ้า (นับคะแนนจากลูกโป่ง)
- ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คน ให้ผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบ พักผ่อน
หลังเวที
- ผู้เข้าประกวดพักผ่อนหลังเวที
- รอบที่สามให้ผู้เข้ารอบ 10 คน ขึน้ เวที
(เพือ่ เริ่มนับคะแนนใหม่)
- ประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คน ให้ผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบ พักผ่อน
หลังเวที
- พิธีกรแจกซองคาถาม พร้อมสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด
- ประกาศผลการประกวด นางสาวแม่วาง ปี 2562
- เสร็จสิ้นการประกวด

14. รางวัลในการประกวด
1. นางสาวแม่วาง ปี 2562
ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท มงกุฎ พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
2. รองอันดับที่ 1 นางสาวแม่วาง ปี 2562
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
3. รองอันดับที่ 2 นางสาวแม่วาง ปี 2562
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
4. รองอันดับที่ 3 นางสาวแม่วาง ปี 2562
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
5. รองอันดับที่ 4 นางสาวแม่วาง ปี 2562
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพายและช่อดอกไม้
6. รางวัล ขวัญใจลอยฟ้า นางสาวแม่วาง 2562
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย

หมายเลข……………..

ใบสมัครประกวด
นางสาวแม่วาง ปี 2562
งานมหัศจรรย์แม่วาง (Amazing Maewang) ครั้งที่ 9
1. ชื่อ/นามสกุล (ตามบัตรประจาตัวประชาชน) .......................................................................................
2. วัน เดือน ปีเกิด...................................................... อายุ...............ปี...............เดือน สัญชาติ...........................
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่.............หมู่บ้าน............................ตรอก/ซอย...........................ถนน........................ตาบล.............................
อาเภอ....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์.................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่.............หมู่บ้าน............................ตรอก/ซอย...........................ถนน........................ตาบล.............................
อาเภอ....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์.................................
4. สัดส่วน
ส่วนสูง................เซนติเมตร น้าหนัก............... กิโลกรัม
รอบอก.............นิ้ว รอบเอว..............นิ้ว รอบสะโพก................ นิ้ว
5. หลักฐานประกอบการสมัคร
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าประกวด/บิดามารดาผู้เข้าประกวด จานวน 1 ชุด(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
 รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดครึ่งตัว จานวน 1 ใบ และเต็มตัว จานวน 1 ใบ
ข้าพเจ้า ............................................................... ผู้สมัครเข้าประกวดนางสาวแม่วาง ประจาปี 2562
ขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางสาวแม่วาง ประจาปี 2562
โดยตลอดแล้ว ตกลงและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางสาวแม่วาง ประจาปี 2562
ดังกล่าว รวมทัง้ กติกาและกฎระเบียบอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการประกวดตามที่อาเภอแม่วางจะได้กาหนดต่อไป
หากทางผู้จัดการประกวดตรวจพบว่ า มีข้อความใด ๆ ในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบ
ใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นสมั คร ใบสมัครนั้นเป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริง หรือข้ าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บและเงื่อนไขที่ร ะบุ ในระเบีย บการและเงื่อนไขการประกวดนางสาวแม่ว าง ประจาปี 2562 ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดตัดสิทธิการเข้ารับการประกวดนางสาวแม่วาง ประจาปี 2562 ของข้าพเจ้า รวมทั้ง
ตัดสิทธิการรับรางวัล (ในกรณีที่ได้รับรางวัล) ของข้าพเจ้า หรือให้ส่งมอบคืนรางวั ลทั้งหมดที่ได้รับให้แก่ผู้จัดการ
ประกวดได้โดยทันที โดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิหรือไม่ใช้สิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ จากผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ......................................................ผู้เข้าประกวด
(....................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ..............

ผู้ส่งเข้ำประกวด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................
หน่วยงาน/บริษทั .......................................................................................โทรศัพท์.................................................
ในนาม................................................................ ได้ทราบวัตถุประสงค์ ระเบียบการ และเงื่อนไขการประกวด
นางสาวแม่วาง ประจาปี 2562 แล้วทุกประการ และมีความยินดีขอส่ง ...................................................................
เข้าประกวดนางสาวแม่วาง ประจาปี 2562
ลงชื่อ......................................................ผู้ ส่งเข้าประกวด
(....................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ..............

