
ใบสมัคร/เกณฑ์การประกวดธิดาลุ่มน ้าฝาง 
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจ้าปี 2566 

 
1. การประกวด “ธิดาลุ่มน ้าฝาง”  
 

งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี  พ.ศ. 2566 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด  
2.1  สตรีสาวโสด ไม่ผ่านการสมรสมาก่อน  
2.2  มีสัญชาติไทย อาศัยและมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ 
อย่างน้อย 6 เดือน 
2.3  อายุ 16 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 
2.4  ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
2.5  เป็นผู้ที่มีสุขภาพท่ีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง , โรคที่สังคมรงัเกยีจ  
2.6  ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม  

3. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด  
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด  
3.3 รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด พร้อมเขียนชื่อติดด้านหลังรูปถ่าย จ านวน 1 รูป  
3.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมเขียนชื่อติดด้านหลังรูปถ่าย จ านวน  1 รูป 
3.5 ใบรับรองแพทย์ สถานพยาบาลของรัฐ  จ านวน 1 ชุด  

4. สถานที่ประกวด  เวทีการประกวด ณ  สนามกีฬากลางอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

5. การรับสมัคร  
-  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  5 - 10 มกราคม 2566  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
-  ช่องทางการสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยการอาชีพฝาง หรือ สมัครออนไลน์ 

สามารถโหลดเอกสารการสมัครได้ที่ facebook เพจ นางสาวฝาง หรือ www.fve.ac.th ก่อนหรือภายในวัน
สิ้นสุดการรับสมัคร  

- ค่าสมัครธิดาลุ่มน้ าฝาง คนละ 500 บาท  
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.ศศิกาญจน์ เรือนศาสตร์ (ครูแดง) เบอร์โทรศัพท์ 088-261-0499 

หรือที่วิทยาลัยการอาชีพฝาง 086 – 4441057 

6. สถานที่รายงานตัว การฝึกซ้อม และร่วมกจิกรรม 
 6.1 วันที่ 10 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. ผู้เข้าประกวดทุกท่านรายงานตัว ปฐมนิเทศ ซ้อมใหญ่ 
จับหมายเลขผู้เข้าประกวด พร้อมรับทราบขั้นตอน  ณ หอประชุมอาคารส านักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง  

http://www.fve.ac.th/


 6.2 วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ผู้เข้าประกวดทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน 
OTOP ของดีเมืองฝาง เชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2566  โชว์ตัวธิดาลุ่มน้ าฝาง  พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก
อ าเภอฝาง  ณ เวทีกลางสนามกีฬาอ าเภอฝาง และร่วมกิจกรรมบนเวทีกาชาดอ าเภอฝาง  
 6.3 วันที่ 21 มกราคม 2566  เวลา 17.00 น. ผู้เข้าประกวดรายงานตัว และฝึกซ้อมก่อนการประกวด 
ณ เวทีกลางสนามกีฬาอ าเภอฝาง  อนุญาตให้พ่ีเลี้ยงเข้าร่วมการปฐมนิเทศและดูแลนางงามในวันประกวดได้  
2 คน ต่อผู้เข้าประกวด 1 ท่าน  
หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของกองประกวดถือว่าสละสิทฺธิ์ในการประกวด 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 การประกวดในรอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดทั้งหมดเหลือ 10 คน พิจารณาจาก รูปร่าง , หน้าตา, 

ผิวพรรณ บุคลิกภาพ , การแต่งกาย, ผิวพรรณ 
7.3 รอบ 10 คน เหลือ 5 คน การตอบค าถามพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทักษะในการพูด น้ าเสียง     

ปฎิภาณไหวพริบ และความมั่นใจในตนเอง 
7.4 รอบตัดสิน การแสดงความสามารถพิเศษ  ผู้เข้ารอบ 5 คน แสดงความสามารถพิเศษ หากต้องใช้

เพลงประกอบการแสดงให้ส่งสื่อในวันซ้อมใหญ่  เวลาที่ใช้ในการแสดง ไม่เกิน 3 นาที/คน 
7.5 รางวัลขวัญใจประชาชน  ใช้การนับคะแนนจากคะแนนพวงมาลัย   
7.6 ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน พิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการด้านสื่อมวลชน 

 

8. การแต่งกายในการประกวด  
 8.1 วันที่ 13 มกราคม 2566 วันเปิดงาน ชุดประจ้าถิ่น 

8.1 รอบแสดงโชว ์แนะน าตัวธิดาลุ่มน้ าฝาง ชุดกีฬา  เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น   
      ส ี( ธีมส ี) ขาว แดง ชมพ ูรองเท้าผ้าใบ 
8.2 รอบประกวดรอบแรก  ชุดประจ าถิ่นของสาวงามแต่ละคน  
8.3 รอบแสดงความสามารถพิเศษ ชุดส าหรับการแสดงความสามารถพิเศษ ที่สามารถสื่อและส่งเสริม

การท่องเที่ยวของอ าเภอฝาง โดยไม่ล่อแหลมและขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม
มาเอง) 

8.4 ผู้ประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธ์ของผู้สนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอ่ืนใดได้
ตามความเหมาะสม และไม่เป็นที่เดอืดร้อนของผู้เข้าประกวดผู้อ่ืน 
หมายเหตุ :   1. ชุดเครื่องแต่งกายผู้เข้าประกวดจัดหาเอง 
  2. รองเท้าท่ีใส่ในการประกวด สูงไม่เกิน 5 นิ้ว  
  
9. การตัดสิน  

9.1 การตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณจากหลายสาขา  
9.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ จะทักท้วงหรือคัดค้านมิได้  



10. ก้าหนดการประกวดธิดาลุ่มน ้าฝาง  

เวลา 17.00 น.  เป็นต้นไป  ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ บริเวณเวทีกลางการประกวด 
เวลา 18.00 น.  ผู้เข้าประกวดปฐมนิเทศก่อนขึ้นเวที 
เวลา 19.00 น.  ผู้เข้าประกวดพร้อมกันเวทีกลางในสถานที่ที่จัดไว้  

- พิธีเปิดการประกวดธิดาลุ่มน้ าฝาง  โดยนายอ าเภอฝาง  
- การแสดงเปิดงาน/แนะน าตัว โดยผู้เข้าประกวดธิดาลุ่มน้ าฝาง   
- ชมการแสดงจาก.............................................   

เวลา 20.00 น.  ผู้เข้าประกวดเดินโชว์ตัวด้วยชุดประจ าถิ่น 
- ผู้เข้าประกวดพักผ่อน หลังเวที 
- ชมการแสดงจาก............................................. 

เวลา 21.00 น.  ผู้เข้าประกวดทั้งหมดขึ้นบนเวที 
- ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คน ให้ผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบ พักผ่อนหลังเวที   
- ผู้เข้ารอบ 10 คน ตอบค าถาม เพ่ือประเมินทักษะการพูดปฏิภาณไหวพริบ 
- ผู้เข้าประกวดพักผ่อน หลังเวที 
- ชมการแสดงจาก............................................ 

เวลา 21.45 น.  ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คนขึ้นบนเวที 
-    ประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คน 
- ผู้เข้าประกวดพักผ่อน หลังเวที เตรียมการแสดงความสามารถพิเศษ  
- ชมการแสดงจาก............................................ 

เวลา 22.00 น.  ผู้ประกวดเข้ารอบ 5 คน แสดงความสามารถพิเศษ (คนละไม่เกิน 3 นาที) 
-    ผู้เข้าประกวดพักผ่อนหลังเวที  
- ประกาศผลการประกวดนิทรรศการของอ าเภอฝาง 
- มอบของที่ระลึก คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการสื่อมวลชน 

เวลา 22.30 น.  ผู้ประกวดเข้ารอบ 5 คนเดินโชว์ตัว  
- ประกาศผลขวัญใจประชาชน (นับคะแนนจากพวงมาลัย)  
- ประกาศผลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน (จากกรรมการสื่อมวลชน)  
-    ประกาศผลต าแหน่งธิดาลุ่มน้ าฝาง ประจ าปี 2566 
- มอบของรางวัลผู้ที่ได้รับต าแหน่ง ,บันทึกภาพร่วมกัน 

*** ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

11. รางวัลการประกวด 
11.1 ธิดาลุ่มน้ าฝาง ประจ าปี 2566  เงินรางวัล 10,000 บาท มงกุฎ ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย  
11.2 รองอันดับ 1 ธิดาลุ่มน้ าฝาง  เงินรางวลั 8,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย  
11.3 รองอันดับ 2 ธิดาลุ่มน้ าฝาง เงินรางวัล 5,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย  
11.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัล   เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมสายสะพาย 
11.5 ขวัญใจประชาชน    เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย  
11.6 ขวัญใจสื่อมวลชน  เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมสายสะพาย 



ใบสมัครธิดาลุ่มน ้าฝาง 2566  
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจ้าปี 2566 

ณ สนามกีฬากลางอ้าเภอฝาง 
******************************* 

 

ชื่อ - นามสกุล ..................................... ......................ชื่อเล่น...................... อายุ.............ปี 

วัน/เดือน/ปีเกิด ...................................... .............เชื้อชาติ.......................สัญชาติ............... 

ชาติพันธุ์ (โปรดระบุ).. ...........................................(เช่น พ้ืนเมือง ไทยใหญ่ ม้ง ดาราอาง ฯลฯ) 

สัดส่วน  อก...................นิ้ว   เอว.......................นิ้ว    สะโพก......................นิ้ว  ส่วนสูง....................เซนติเมตร 

น้ าหนัก.............กิโลกรัม  การศึกษาสูงสุด.....................................................วิชาเอก........................................... 

จากสถาบันการศึกษา.............................................................อาชีพปัจจุบัน......................................................... 

คติประจ าใจ.......................................................... ................................................................................................  

ความสามารถพิเศษที่มี........................................................................................................................................ 

ความสามารถพิเศษที่ใช้ในการแสดง....................................................................................................................  

ชื่อผู้ส่งเข้าประกวด/สปอนเซอร์ ................................................... ......................เบอร์โทรติดต่อ......................... 

ที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก  เลขที่.................หมู่ที่.............................หมู่บา้น.................................................. 

ถนน......................................................ต าบล................. ...............................อ าเภอ........................................... 

จังหวัด.....................................................รหสัไปรษณีย์...................................โทรศัพท์....................................... 

E  -  Mail  Address:.......................................................................................................................................... 

Facebook ......................................................................................................................................................... 

                                      ( กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ชัดเจน ครบทุกช่อง )  
 

หลักฐานที่ใช้ส้าหรับผู้สมัครเข้าประกวดธิดาลุ่มน ้าฝาง 
 

1.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน    1   ฉบับ 
2.   ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรบัรองส าเนา   จ านวน    1   ฉบับ 
3.   รูปถ่ายสี เต็มตัว  ขนาดโปสการ์ด    จ านวน    1   รูป 
4.   รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว     จ านวน    2   รูป  
5.   ค่าสมัคร คนละ   500   บาท  
6.   ใบรับรองแพทย์     จ านวน   1  ฉบับ  
 

 - สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมด 
- สมัครออนไลน์ได้ที่ Facebook ในเพจธิดาลุ่มน้ าฝาง (สแกน ใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน Inbox ส่งในข้อความ

เพจธิดาลุ่มน้ าฝาง) เลขที่บัญชีในการโอนค่าสมัคร  ศศิกาญจน์ เรือนศาสตร์  ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี                 
532-132836-6 โดยจัดส่งหลักฐานการสมัคร (ตัวจริง) ทั้งหมดให้ครบในวันที่  10 มกราคม 2566  ณ ห้องประชุมอาคาร
ส านักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง  

************************** 


