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หลักเกณฑ์การประกวดธิดาผ้าน่าน 

ประจ าปี ๒๕๖2   
      **************************************************************************  
    
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
 1. มีสัญชาติไทยและมีทะเบียนบ้านอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ได้แก่ จังหวัดน่าน 
จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. เพศหญิงโดยก าเนิด  
3. มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร  
4. มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร 
5. มีบุคลกิดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม  

 6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส งานเลี้ยง/พิธีแต่งงาน จดทะเบียนสมรส และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อน
จนถึงและในระหว่างการประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี ๒๕๖2 

7. เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม มีความประพฤติดี ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ไม่เคยมีประวัติ
อาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม 
อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอ่ืนใด อันจะน าความเสื่อมเสียมาสู่ต าแหน่งใดๆ ในการ
ประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี ๒๕๖2  

8. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคท่ีเกี่ยวข้องกับความงาม 
9.ต้องไม่เคยได้รับต าแหน่งธิดาผ้าน่าน ต าแหน่งรองธิดาผ้าน่านมาก่อน และไม่เคยได้รับต าแหน่ง ได้แก่ นางสาว

เชียงใหม่ ,นางสาวถิ่นไทยงาม, นางสาวเชียงราย, นางสาวล าปาง, นางสาวล าพูน, นางสาวแม่ฮ่องสอน, นางสาวพะเยา, 
นางสาวแพร่, นางสาวน่าน,สาวน่านบ้านเฮา มาก่อน   

 
การสมัครเข้าประกวด 

การแสดงความจ านงเพ่ือขอสมัครเข้าประกวดธิดาผ้าน่าน  ประจ าปี  ๒๕๖2 ให้ส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมด้วย
หลักฐานดังนี้ 
         ๑. ส่งใบสมัครการประกวด  ณ  ส านักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาน่าน หรือส่งไปรษณีย์ (นับวันประทับตราเท่านั้น)  ถึง ส านักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา 
น่าน เลขที่ ๕๙ หมู่ ๑๓ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๗๑๐๒๕๙ (7111)  
          ก าหนดใหส้่งสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ ๒5 มกราคม  ๒๕๖2 (ไม่รับสมัครหน้างาน) 
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๒. หลักฐานในการสมัคร   
                  - ส าเนาประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 2 ชุด 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด 

- รูปถ่ายสี หน้าตรง จ านวน 1 รูป (ไม่เกิน 3 เดือน ขนาดโปสการ์ด 4 x 6) 
                     - หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้เข้าประกวด ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
  
สถานที่ประกวด  
  เวทีประกวด  ภายในงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 
 
ก าหนดการในการรายงานตัว  
 วันพุธที่  30  มกราคม  ๒๕๖2  เวลา  ๑7.00  น. -  ๑8.00 น. เท่านั้น ผู้เข้าประกวดรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ 
พร้อมรับหมายเลขเข้าประกวด  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน หากเกินก าหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การประกวด    
 
การแต่งกายในการประกวด    
รอบแรก ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองผ้าน่าน เสื้อแขนกระบอกห่มสไบ โดยผู้เข้าประกวด
จัดเตรียมเอง และรองเท้าส้นสูงไม่เกิน 5 นิ้ว (จะมีการตรวจวัดทุกๆรอบในการประกวด) กรณีเกินความสูงที่ก าหนด      
กองประกวดไม่อนุญาตให้ใส่ขึ้นเวทีประกวด 

ตัวอย่างชุดส าหรับการประกวดธิดาผ้าน่าน ประจ าปี 2562 (รอบแรก) 
 เสื้อแขนกระบอก (คอกลมหรือคอจีน)  

 ห่มสไบ   

 ใส่ผ้าซ่ินเมืองน่าน (นุ่งแบบโบราณหรือแบบตัดส าเร็จ) 

 เครื่องประดับตามความเหมาะสม 

 เกล้าผม (มวยสูงหรือมวยต่ า) 
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รอบที่สอง ชุดประกวดกองประกวดจัดเตรียมให้ (ผ้ารัดอก ,ซิ่นเมืองน่าน) ( เครื่องประดับ และรองเท้าผู้เข้าประกวด
จัดเตรียมเอง) 

รอบท่ีสาม ชุดประกวดกองประกวดจัดเตรียมให้พร้อมเครื่องประดับ 

 
การแต่งหน้าและท าผม 

๑. การเสริมสวยใบหน้าและตกแต่งทรงผม ต้องเกล้าผมเพียงทรงเดียว 
๒. การเสริมสวยและแต่งกาย จะต้องกระท าให้เรียบร้อยก่อนการรายงานตัวทีฝ่่ายจัดการประกวด  

 
การตัดสิน 

๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา 
๒. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ซ่ึงไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ข้อพิพาทใดๆ ต่อกองประกวด (หากผู้เข้า

ประกวดมีคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด)  
3. หากผู้เข้าประกวด/ผู้เกี่ยวข้องกับผู้เข้าประกวด/ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประกวดก่อความวุ่นวายท าให้งานประกวด

เสียหายภายในงานและภายนอกงาน ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กองประกวดเป็นจ านวนเงิน 100,000 
บาท    

4. การตัดสินในแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ดังนี้              
      รอบแรกยกป้ายคะแนน เริ่มประกวดเวลา 18.30 น. เปิดตัวผู้เข้าประกวด เพ่ือคัดผู้เข้าประกวดเข้ารอบที่สอง
 (๑๐คนสุดท้าย) (ผู้เข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย และ ๕ คนสุดท้าย หากผู้เข้าประกวดมีคะแนนเท่ากัน ให้ประธาน
คณะกรรมการการตัดสินเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด)  

          ต าแหน่งขวัญใจผ้าน่าน ตัดสินจากจ านวนดอกไมท้ี่ผู้จัดการประกวดก าหนดในงาน 
   
รางวัลการประกวด 
          - ธิดาผ้าน่าน  เงินรางวัล  จ านวน 10,0๐๐ บาท + มงกุฎ + สายสะพาย + สลุงดอกไม้  
  - รองอันดับ ๑  ธิดาผ้าน่าน เงินรางวัล  จ านวน 5,0๐๐ บาท สายสะพาย + สลุงดอกไม้ 
  - รองอันดับ 2  ธิดาผ้าน่าน เงินรางวัล  จ านวน 3,0๐๐ บาท สายสะพาย + สลุงดอกไม้ 

- รองอันดับ 3  ธิดาผ้าน่าน เงินรางวัล  จ านวน 1,5๐๐ บาท สายสะพาย + สลุงดอกไม้ 
- รองอันดับ 4  ธิดาผ้าน่าน เงินรางวัล  จ านวน 1,5๐๐ บาท สายสะพาย + สลุงดอกไม้ 

  - ขวัญใจผ้าน่าน  เงินรางวัล จ านวน 2,0๐๐ บาท สายสะพาย + สลุงดอกไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 054-710259 ต่อ 7111  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตินันท์ กุมาร  085-2468415  


