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หลักเกณฑ์การประกวดธิดาผ้าน่าน 

ประจ าปี ๒๕๖๑    
      **************************************************************************  
    
ข้อ  ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
  1. มีสัญชาติไทยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดน่าน 

2. เพศหญิงโดยก าเนิด  
3. มีส่วนสูงไม่ต  ากว่า 160 เซนติเมตร  
4. มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ในวันที สมัคร)  
5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม  
6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด 
    ธิดาผ้าน่าน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความ 
   ประพฤติอันเป็นที รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะ 
   อื นใด อันจะนาความเสื อมเสียมาสู่ ต าแหน่งใดๆ ในการประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี ๒๕๖๑  
9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที เกี ยวข้องกับความงาม 
10. ไม่เคยได้รับต าแหน่งนางสาวน่าน นางสงกรานต์น่าน นางนพมาศน่าน และต าแหน่งรองในทุกๆ 
    ต าแหน่งมาก่อน 

 
ข้อ  ๒ การสมัครเข้าประกวด 

๒.๑  การแสดงความจ านงเพื อขอสมัครเข้าประกวดธิดาผ้าน่าน  ประจ าปี  ๒๕๖๑ ให้ส่งแบบฟอร์มการสมัคร 
พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้ 
              ๒.๑.๑   ส่งใบสมัครการประกวด  ณ  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน  ก าหนดให้
ส่งสมัครตั้งแต่วันที  3 มกราคม 2561 ถึง วันที  ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๑ (ไม่รับสมัครหน้างาน) 
              ๒.๑.๒   หลักฐานในการสมัคร   
                          ส าเนาประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา จ านวน ๑  ชุด  

       รูปถ่ายสี หน้าตรง จ านวน  1 รูป ( ไม่เกิน 3 เดอืน ขนาดโปสการ์ด 4x6) 
                               หนงัสือยินยอมจากผู้ปกครอง ( กรณีผู้เข้าประกวด ยังไม่บรรลุนิติภาวะ )  
 
ข้อ  ๓  สถานที่ประกวด  
  เวทีประกวด  ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน 
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ข้อ  ๔  ก าหนดการในการรายงานตัว  
 วันศุกร์ที   26   มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๖.๓๐  น. -  ๑๗.๓0 น. เท่านั้น ผู้เข้าประกวดรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที  
พร้อมรับหมายเลขเข้าประกวด  ณ  ข่วงเมืองน่าน หากเกินก าหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิในการประกวด    
 
ข้อ  ๕  การแต่งกายในการประกวด        

ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองผ้าน่าน เสื้อแขนกระบอกห่มสไบ โดยผู้เข้าประกวด
จัดเตรียมเอง และรองเท้าส้นสูงไม่เกิน 6 นิ้ว 

 
ข้อ  ๖  การแต่งหน้าและท าผม 

๖.๑ การเสริมสวยใบหน้าและตกแต่งทรงผม ต้องเกล้าผมเพียงทรงเดียว 
๖.๒ การเสริมสวยและแต่งกาย จะต้องกระท าให้เรียบร้อยก่อนการรายงานตัวที ฝ่ายจัดการประกวด  

 
ข้อ  ๗  การตัดสิน 

๗.๑ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา 
๗.๒ การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที สิ้นสุด ซึ งไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ข้อพิพาทใดๆ ต่อกองประกวด (หากผู้เข้า

ประกวดมีคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด)  
7.3 หากผู้เข้าประกวด/ผู้เกี ยวข้องกับผู้เข้าประกวด/ผู้ไม่เกี ยวข้องกับผู้ประกวดก่อความวุ่นวายท าให้งานประกวด

เสียหายภายในงานและภายนอกงาน ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองประกวดเป็นจ านวนเงิน 100,000 
บาท 

๗.4 การตัดสินในแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ดังนี้            
รอบแรก  เริ มประกวดเวลา 18.15 น. เปิดตัวผู้เข้าประกวด  
รอบที สอง        รอบ 10 คนสุดท้าย พร้อมตอบค าถาม 
รอบที สาม รอบ 3 คนสุดท้าย พร้อมตอบค าถาม 

          ต าแหน่งขวัญใจผ้าน่าน ราชมงคลล้านนาน่าน ตัดสินจากจ านวนดอกไมท้ี ผู้จัดการประกวดก าหนดในงาน 
 
ข้อ ๘ เกณฑก์ารตัดสิน 
 ๘.๑ รอบแรก  
  - การแต่งกายชุดพ้ืนเมือง      1๐  คะแนน 
  - ความสวยงาม บุคลิกภาพ + กิริยามารยาท   10  คะแนน    
  - ความเชื อมั นในตนเอง      ๑0  คะแนน 

รวม                   30 คะแนน 
 ๘.๒ รอบที สอง 
  - การแต่งกายชุดพื้นเมือง      1๐  คะแนน 
  - ความสวยงาม บุคลิกภาพ + กิริยามารยาท   10  คะแนน    
  - ปฏิภาณไหวพริบ (ตอบค าถาม)     1๐  คะแนน  
                                                 รวม                   30 คะแนน 
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   ๘.3 รอบที สาม 
  - การแต่งกายชุดพื้นเมือง      10  คะแนน 
  - ความสวยงาม บุคลิกภาพ + กิริยามารยาท   10  คะแนน    
  - ปฏิภาณไหวพริบ (ตอบค าถาม)     1๐  คะแนน  
                                                 รวม                   30  คะแนน 
 
ข้อ ๙ รางวัลการประกวด 
 ๙.๑ รางวัลการประกวดธิดาผ้าน่าน 
  - ธิดาผ้าน่าน   มงกุฎ + สายสะพาย + เงินรางวัล  + สลุงดอกไม้ จ านวน 3,0๐๐ บาท 
  - รองชนะอันดับ ๑  ธิดาผ้าน่าน  สายสะพาย + เงินรางวัล + สลุงดอกไม้ จ านวน 2,0๐๐ บาท 
  - รองชนะอันดับ 2  ธิดาผ้าน่าน    สายสะพาย + เงินรางวัล + สลุงดอกไม้ จ านวน 1,0๐๐ บาท 
  - ขวัญใจผ้าน่าน ราชมงคลล้านนาน่าน สายสะพาย + เงินรางวัล + สลุงดอกไม้ จ านวน ๕๐๐ บาท 
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