การประกวดธิดาไม้แกะสลัก อ.แม่ทา ’63
“งานไม้แกะสลักและของดีอาเภอแม่ทา” ครั้งที่ 9 ประจาปี 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์ OTOP ตาบลทาทุ่งหลวง(บ้านหนองยางฟ้า) อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
*****************************
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน เท่านั้น (ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
2. เป็นหญิงสาวโสด อายุระหว่าง 17 - 25 ปี
3. ไม่เคยประกอบอาชีพที่สังคมรังเกียจ
4. ไม่เคยได้รับตาแหน่งในเวทีการประกวดระดับจังหวัด อาทิ นางสาวลาพูน
ธิดาชาวสวนลาไย เป็นต้น
2. หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. รูปถ่ายติดใบสมัคร 1 ใบ ขนาดโปสการ์ดถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
2. สถานที่รับสมัคร
- เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
โทร. 053-574775 ต่อ 0
4. วัน เวลา และสถานที่ในการประกวด
1. วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น. ณ เวทีกลางศูนย์ OTOP
ตาบลทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
2. รายงานตัวลงทะเบียนในวันประกวด เวลา 18.30 - 19.00 น. เท่านั้น
5. การแต่งกายของผู้เข้าประกวด
1. รอบเปิดตัว ชุดกีฬา(เสื้อสีขาว กระโปรงสีขาว รองเท้าผ้าใบ)
ชุดราตรีสั้น (สีอะไรก็ได้) เครื่องประดับตามความเหมาะสม
2. รอบแนะนาตัว ชุดพื้นเมือง เสื้อแขนกระบอกห่มสไบ
3. รอบตั ด สิน 5 คนสุ ดท้ าย ชุ ด ยอง (ไม่ โพกศี ร ษะ) โดยกองประกวดจั ดเตรีย มให้
สาหรับเครื่องประดับ ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง

-26. เงื่อนไขการประกวด
1. ผู้ เ ข้ า ประกวดต้ อ งนั่ ง ขบวนรถแห่ ไ ม้ แ กะสลั ก ฯ และเข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งาน
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยพร้อมกันในเวลา 15.30 น. ณ จุดตั้งขบวนของแต่ละ
อปท.
2. ในรอบแนะนาตัว ผู้เข้าประกวด จะต้องนาตัวอย่างสินค้า/ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก หรือ
ของดีแต่ละตาบลในเขตอาเภอแม่ทา ได้นามาโชว์พร้อมแนะนาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กับ
คณะกรรมการตัดสินและประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับทราบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
7. เกณฑ์การตัดสิน
1. การแต่งกาย เหมาะสม สวยงาม
2. หน้าตา ผิวพรรณบุคลิกรูปร่าง สัดส่วน
3. การแนะนาตัว หรือการแสดงออกต่อสาธารณชน
4. การแนะนาผลิตภัณฑ์ไม้ของแต่ละตาบล
5. ปฏิภาณ ไหวพริบ การตอบคาถาม
8. รางวัลในการประกวด
ธิดาไม้แกะสลัก อ.แม่ทา
ได้รับสายสะพาย
รองธิดาไม้แกะสลักฯ อันดับ 1 ได้รับสายสะพาย
รองธิดาไม้แกะสลักฯ อันดับ 2 ได้รับสายสะพาย
รองธิดาไม้แกะสลักฯ อันดับ 3 ได้รับสายสะพาย
รองธิดาไม้แกะสลักฯ อันดับ 4 ได้รับสายสะพาย
รางวัลขวัญใจประชาชน
ได้รับสายสะพาย
9. ผู้ประสานงาน
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
1. นายยุทธนา ปิงชัย
2. นางเฉลิมพร อ่อนแสง

ถ้วยรางวัล
ถ้วยรางวัล
ถ้วยรางวัล
ถ้วยรางวัล
ถ้วยรางวัล
ถ้วยรางวัล

และเงินสด 5,000 บาท
และเงินสด 4,000 บาท
และเงินสด 3,000 บาท
และเงินสด 2,500 บาท
และเงินสด 2,000 บาท
และเงินสด 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ 091-8587235
เบอร์โทรศัพท์ 089-9268833

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

ลาดับที่ใบสมัคร..................

ใบสมัคร
การประกวดธิดาไม้แกะสลัก อ.แม่ทา ’63
“งานไม้แกะสลักและของดีอาเภอแม่ทา” ครั้งที่ 9 ประจาปี 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์ OTOP ตาบลทาทุ่งหลวง(บ้านหนองยางฟ้า) อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
**************************
ข้าพเจ้าชื่อ..............................................................นามสกุล................................................
ตาแหน่ง.............................................................................หน่วยงาน................................................
เลขที่............หมู่ที่.............ตาบล............................................................อาเภอ แม่ทา จังหวัดลาพูน
มีความประสงค์จะส่งสาวงาม เข้าร่วมการประกวดธิดาไม้แกะสลัก อ.แม่ทา’63 ในงานไม้แกะสลัก
และของดีอาเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจาปี 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์ OTOP ตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
ชื่อผู้เข้าประกวด.....................................................นามสกุล.................................................
อาชีพ.................................................................................................................อายุ.......................ปี
ภูมิลาเนา/ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่.............หมู่ที่ .........หมู่บ้าน………………………………….
ตาบล........................................อาเภอ.................................... จังหวัดลาพูน โดยใช้ชื่อในการ
ประกวด นางสาว.................................................นามสกุล...........................................หน่วยงานที่
ส่งประกวด.....................................................................................................................
ขอรับรองข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้สมัคร

(
)
วันที่สมัคร............./กุมภาพันธ์ / 2563

ข้ อมูลส่ วนบุคคล (เพิ่มเติม)

๑. ชื่อ......................................................................นามสกุล.........................................................
ชื่อเล่น......................................สัญชาติ..................................... เชื้อชาติ.........................................
๒. วัน / เดือน / ปี เกิด............................................................ปัจจุบันอายุ....................................ปี
สัดส่วน ................................. น้าหนัก.....................กิโลกรัม ส่วนสูง.......................เซนติเมตร
๓. บ้านเลขที่..................หมู่..............ตรอก/ซอย..........................ถนน.............................................
ตาบล........................................อาเภอ...................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน..............................โทรศัพท์มือถือ……….…………………
๔. การศึกษา......................................................................................................................................
๕. อาชีพ  นักเรียน / นักศึกษา ระดับ.................................ชื่อสถาบัน.....................................
 อื่น ๆ ..........................................................................................................................
๖. ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................
๗. ได้แนบหลักฐานการประกวด ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน (เขตอาเภอแม่ทาเท่านั้น)

ลงชื่อ...................................................(ผู้รับรองข้อมูล)
(..................................................)

