


ระเบีียบีการ การประกวด “ธิิดาดอยเชีียงใหม่่ ประจำำาปี 2565”
ในงาน “ม่นต์์เสน่ห์สีสัน วัฒนธิรรม่ชีาต์ิพัันธิ์์เชีียงใหม่่”

Colors of Culture, the charm of Chiang Mai
วันที่ี� 17-18 ก์ม่ภาพัันธิ์ 2565

ณ บีริเวณหน้าสวนเฉลิิม่พัระเกียรต์ิ 82 พัรรษา องค์์การบีริหารส่วนจำังหวัดเชีียงใหม่่

1. ค์์ณสม่บีัต์ิผู้้้เข้้าประกวด
   ชาติิพัันธ์ุ์�ติามท่ี่�ระบ์ุ ดัังน่� 1. กะเหร่�ยง 2. ลาห่� 3. ม้ง 4. ล่ซู่ 5. อาข่�า 6. จ่ีนย่นนาน 7. ดัาราอั�ง 8. ลัวะ 9. เม่�ยน 

     10. คะฉิิ่�น และต้ิองพ่ัดัภาษาชนเผ่�าข่องตินเองได้ั

   เพัศหญิิงโดัยกำาเนิดั ม่สััญิชาติิไที่ย

   ม่อาย์ระหว�าง 15 -25 ปีีบุริบุ่รณ์�

   ม่สั�วนส่ังไม�ติำ�ากว�า 155 เซูนติิเมติร

   ม่บ์ุคลิกด่ั กริยาที่�าที่างด่ั เฉิ่ล่ยวฉิ่ลาดั ม่มน์ษย�สััมพัันธุ์�ด่ั ร่ปีร�างหน้าติางดังาม 

   ม่ภ่มิลำาเนาอย่�ในจัีงหวัดัเช่ยงใหม� (อย�างน้อย 1 ปีี)

   เป็ีนโสัดั ไม�เคยผ่�านการจีดัที่ะเบุ่ยนสัมรสัติามกฎหมาย หรือข่นบุธุ์รรมเน่ยมปีระเพัณ่์ หรือพิัธุ่์กรรมที่างศาสันาใดั ๆ 

     ทัี่�งในและติ�างปีระเที่ศ และไม�เคยม่บ์ุติรมาก�อน

   ไม�เคยม่ปีระวัติิอาชญิากรรม หรือปีระกอบุอาช่พัท่ี่�มิชอบุด้ัวยกฎหมาย หรือม่ความปีระพัฤติิหรือ

     ปีระวัติิเป็ีนท่ี่�น�ารังเก่ยจีข่องสัังคม

   ม่ส์ัข่ภาพัด่ั ไม�เป็ีนโรคติิดัติ�อร้ายแรง หรือโรคท่ี่�สัังคมรังเก่ยจี หรือโรคท่ี่�เก่�ยวข้่องกับุความงาม

2. เอกสารประกอบีการสม่ัค์ร (ฉบีับีจำริงให้นำาม่าย่�นในวันที่ี� 13 ก์ม่ภาพัันธิ์ 2565 ณ ที่ี�สถานที่ี�การประกวดฯ)

   ใบุสัมัคร  

   สัำาเนาบัุติรปีระจีำาตัิวปีระชาชน จีำานวน 1 ฉิ่บัุบุ  

   สัำาเนาที่ะเบุ่ยนบุ้าน จีำานวน 1 ฉิ่บัุบุ  

   ภาพัถ่�ายส่ั หน้าติรง ข่นาดั 4x6 นิ�ว 1 ใบุ และภาพัถ่�ายส่ั คร่�งตัิว ข่นาดั 4x6 นิ�ว 1 ใบุ

3. การสม่ัค์รเข้้าประกวด
 ผ้่่สัมัครจีะต้ิองม่ค์ณ์สัมบัุติิติามข้่อ 1 และจีะต้ิองกรอกใบุสัมัครติามแบุบุท่ี่�กองปีระกวดัให้ครบุถ้่วน พัร้อมแนบุหลักฐาน

การปีระกอบุการสัมัคร ติามท่ี่�ระบ์ุไว้ในข้่อ 2 

4. วัน เวลิา แลิะสถานที่ี�รับีสม่ัค์ร แลิะกำาหนดการประกวด 
    ให้ต์ิดต์าม่ที่างเพัจำ Facebook “ประชีาสัม่พัันธิ์ อบีจำ.เชีียงใหม่่” โดยมีีรายละเอีียดดังนี้ี�
    กำาหนดัรับุสัมัคร ตัิ�งแติ�วันท่ี่� 4 - 13  ก์มภาพัันธุ์� 2565 โดัยผ้่่ท่ี่�สันใจีสัามารถ่สัมัครผ่�านช�องที่างออนไลน�ได้ัท่ี่� 

      เพัจี Facebook “ประชาสััมพัันธ์์ อบจ.เชียงใหม่” ในวันเวลาท่ี่�กำาหนดั และนำาเอกสัารฉิ่บัุบุจีริงมายื�น

      ในวันท่ี่� 13 ก์มภาพัันธุ์� 2565

    วันท่ี่� 13 ก์มภาพัันธุ์� 2565 ปีระกาศรายชื�อผ้่่สัมัครการปีระกวดัธิุ์ดัาดัอยเช่ยงใหม� ปีระจีำาปีี 2565 

      ที่างเพัจี Facebook “ประชาสััมพัันธ์์ อบจ.เชียงใหม่” พัร้อมเข้่าเก็บุตัิว

    วันท่ี่� 14 ก์มภาพัันธุ์� 2565 เวลา 08.00 น. เป็ีนต้ินไปี คัดัเลือกผ้่่เข้่าปีระกวดัจีากผ้่่เข้่าปีระกวดัทัี่�งหมดั 

      ให้เหลือ 30 คนส์ัดัท้ี่าย



    วันท่ี่� 15 ก์มภาพัันธุ์� 2565 ถ่�าย Portrait VTR แนะนำาตัิวผ้่่เข้่าปีระกวดั 30 คนส์ัดัท้ี่าย

    วันท่ี่� 16 ก์มภาพัันธุ์� ซู้อมใหญิ�การแสัดัง ณ์ เวท่ี่การปีระกวดัฯ

    วัันท่ี่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2565 กุารประกุวัดธิ์ดาดอยรอบแรกุ 30 คน เพืั�อคัดัให้เหลือ 20 คน

    วัันท่ี่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2565 กุารประกุวัดธิ์ดาดอยรอบชิิงชินะเลิิศ

5. การแต์่งกายข้องผู้้้เข้้าประกวด
   แติ�งกายช์ดัปีระจีำาเผ่�า 

     ที่างกองปีระกวดั จีะสันับุสัน์นค�าเครื�องแติ�งกายสัำาหรับุผ้่่เข้่าปีระกวดัท์ี่กคนและท์ี่กรอบุ 

     (รอบุ 30 คน , รอบุ 15 คน และรอบุ 5 คน)

   สัวมรองเท้ี่ารัดัส้ัน

6. ต์ำาแหน่งแลิะเงินรางวัลิ
   รางวััลิธิ์ดาดอย ประจำำาปี 2565 

     เงินรางวัล 30,000 บุาที่ พัร้อมสัายสัะพัาย มงก์ฎ และโล�ห�รางวัล

   รองอันดับ 1 

     เงินรางวัล 20,000 บุาที่ พัร้อมสัายสัะพัาย และโล�ห�รางวัล

   รองอันดับ 2

     เงินรางวัล 10,000 บุาที่พัร้อมสัายสัะพัาย และโล�ห�รางวัล

   รองชินะเลิิศอันดับ 3 

     เงินรางวัล 5,000 บุาที่ พัร้อมสัายสัะพัาย และโล�ห�รางวัล

   รองชินะเลิิศอันดับ 4

     เงินรางวัล 5,000 บุาที่ พัร้อมสัายสัะพัาย และโล�ห�รางวัล

7. วัต์ถ์ประสงค์์แลิะเป้าหม่ายการจำัดการประกวดธิิดาดอย
   เป็ีนกิจีกรรมท่ี่�สันับุสัน์นและสั�งเสัริมให้ท์ี่กชนเผ่�าในจัีงหวัดัเช่ยงใหม� ม่สั�วนร�วมในการจัีดักิจีกรรมปีระจีำาปีี

   เป็ีนกิจีกรรมสั�งเสัริมและอน์รักษ�ด้ัานปีระเพัณ่์และวัฒนธุ์รรมข่องแติ�ละชนเผ่�า เพืั�อสันับุสัน์นการที่�องเท่ี่�ยว

     ข่องจัีงหวัดัเช่ยงใหม�

8. หลิักเกณฑ์์การประกวดธิิดาดอย
   คัดัเลือกคนท่ี่�สัวยท่ี่�ส์ัดัข่องผ้่่เข้่าปีระกวดัเป็ีนธิุ์ดัาดัอย

   คัดัเลือกจีากการแติ�งกายข่องแติ�ละชนเผ่�า ท่ี่�ม่การแติ�งกายปีระจีำาเผ่�า โดัยให้ถ่่กต้ิองติามข่นบุธุ์รรมเน่ยม

     ปีระเพัณ่์และวัฒนธุ์รรมปีระจีำาชนเผ่�า/ภาษาข่องชนเผ่�า

   ให้คะแนนจีากใบุหน้า ผิ่วพัรรณ์ ข่องผ้่่เข้่าปีระกวดั

   ให้คะแนนจีากบ์ุคลิกภาพัข่องผ้่่เข้่าปีระกวดั

   ให้คะแนนจีากการสััมภาษณ์� และการติอบุคำาถ่ามข่องผ้่่เข้่าปีระกวดั ติอบุโต้ิถ่่กต้ิองและชัดัเจีน

กรอกใบสมััคร
ออนไลน์ได้้ท่ี่�น่�



หม่ายเลิข้ผู้้้เข้้าประกวด

สำาหรับีเจำ้าหน้าที่ี�

ภาพัถ่ายเต์็ม่ต์ัว
ข้นาด 4 x 6 นิ�ว

ใบีสม่ัค์รการประกวด 
“ธิิดาดอยเชีียงใหม่่ ประจำำาปี 2565”



ภาพัถ่ายค์ร่�งต์ัว
ข้นาด 4 x 6 นิ�ว

ข้้อม่้ลิส่วนต์ัว
ชื�อ - นามสัก์ล (ติามบัุติรปีระชาชน) ......................................................................................ชื�อเล�น.................................

วัน/เดืัอน/ปีีเกิดั ................................................อาย์..........ปีี..........เดัอืน  เลข่ท่ี่�บัุติรปีระจีำาตัิวปีระชาชน.............................................

ออกให้ ณ์ ท่ี่�ว�าการอำาเภอ ......................................................................................บัุติรหมดัอาย์........................................

ท่ี่�อย่�ปัีจีจ์ีบัุน บุ้านเลข่ท่ี่� ......................หม่�................ติรอก/ซูอย ..........................................ถ่นน........................................

อำาเภอ ................................................จัีงหวัดั...........................................Email ................................................................

Facebook ....................................................ID Line ....................................เบุอร�โที่รศัพัที่� (ท่ี่�ติิดัติ�อได้ั) ................................

ชื�อเล�นพ่ั�เล่�ยง ............................................................................เบุอร�โที่รศัพัที่� (พ่ั�เล่�ยง).........................................................................

หม่ายเลิข้ผู้้้เข้้าประกวด

สำาหรับีเจำ้าหน้าที่ี�



การศึ่กษา/อาชีีพั
กุำาลัิงศึกุษา

     ระดัับุมัธุ์ยมศ่กษาติอนต้ิน ชั�นปีีท่ี่� ..........โรงเร่ยน.......................................................จัีงหวัดั........................................

       ระดัับุมัธุ์ยมศ่กษาติอนปีลาย ชั�นปีีท่ี่� ..........โรงเร่ยน.......................................................จีงัหวัดั.......................................

     ระดัับุ ปีวช/ปีวสั                ชั�นปีีท่ี่� ..........โรงเร่ยน.......................................................จัีงหวัดั........................................

     ปีริญิญิาติร่ ชั�นปีีท่ี่� ............... คณ์ะ .........................................................สัาข่า .............................................................

     มหาวิที่ยาลัย ...........................................................................................จัีงหวัดั ..........................................................

     ปีริญิญิาโที่ คณ์ะ ...................................................................................สัาข่า ...............................................................

     มหาวิที่ยาลัย ...........................................................................................จัีงหวัดั ..........................................................

จำบกุารศึกุษา

     ระดัับุมัธุ์ยมศ่กษาติอนปีลาย โรงเร่ยน.......................................................จัีงหวัดั.........................................................     

     ระดัับุ ปีวช/ปีวสั    โรงเร่ยน.......................................................จัีงหวัดั...........................................................................

     ปีริญิญิาติร่ คณ์ะ .........................................................สัาข่า ........................................................................................

     มหาวิที่ยาลัย ...........................................................................................จัีงหวัดั ..........................................................

     ปีริญิญิาโที่ คณ์ะ ...................................................................................สัาข่า ...............................................................

     มหาวิที่ยาลัย ...........................................................................................จัีงหวัดั ..........................................................

ค์วาม่สาม่ารถพัิเศึษ/งานอดิเรก
ควัามสามารถพิัเศษ ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

งานอดิัเรก ...........................................................................................................................................................................

ค์วาม่ถนัดด้านภาษา
       ภาษาไที่ย                  ภาษาอังกฤษ        ภาษาจ่ีน                   ภาษาญ่ิ�ป์ี�ญิ อื�นๆ (ระบ์ุ)......................

ผู้้้สนับีสน์น (ถ้้ามีี)
............................................................................................................................................................................................

สัดส่วน
รอบุอก ............................นิ�ว รอบุเอว ............................นิ�ว รอบุสัะโพัก ............................................นิ�ว

สั�วนส่ัง ............................เซูนติิเมติร  นำ�าหนัก .............................กิโลกรัม ข่นาดัรองเท้ี่า ............................................

ใบีสม่ัค์รการประกวดธิิดาดอยเชีียงใหม่่ ประจำำาปี 2565

อาช่ิพัปัจำจุำบัน (สัำาหรับุผ้่่ท่ี่�ที่ำางานแล้ว) 

อาช่พั..................................... ติำาแหน�ง ..................................สัถ่านท่ี่�ที่ำางาน.................................โที่ร..............................



หมายเหตุุ :  หากม่สัถ่านการณ์� หรือ เหต์ิการณ์�ท่ี่�ไม�คาดัฝััน เช�น ภัยพิับัุติิที่างธุ์รรมชาติิ โรคอ์บัุติิ หรือ เหต์ิติามระเบุ่ยบุ 

ข้่อบัุงคับุท่ี่�ไม�สัามารถ่ดัำาเนินการจัีดังานได้ั  ที่างกองปีระกวดัฯ และหน�วยงานท่ี่�รับุจัีดัการปีระกวดั จีะดัำาเนินแจ้ีงให้ที่ราบุใน

ทัี่นท่ี่ ในข้่อม่ลการติิดัติ�อท์ี่กช�องที่าง หรือปีระกาศหลักในสืั�อโซูเช่ยลกลางปีระชาสััมพัันธุ์� เช�นเพัจีข่ององค�การบุริหารสั�วน

จัีงหวัดั หรือเพัจีข่องกองปีระกวดัฯ  ที่างผ้่่เข้่าปีระกวดัฯ หรือผ้่่ม่สั�วนเก่�ยวข้่องผ้่่เข้่าปีระกวดัฯ จีะต้ิองไม�กระที่ำาการร้องเร่ยนใดั 

เพืั�อเร่ยกร้องค�าเส่ัยหาย หรือเร่ยกร้องเอาผิ่ดักับุผ้่่จัีดังานท์ี่กกรณ่์ เป็ีนเหต์ิเข้่าใจีติรงกันทัี่�ง 2 ฝั�าย จ่ีงเร่ยนมาเพืั�อที่ราบุ และ

ถื่อเป็ีนข้่อติกลงอันสิั�นส์ัดั

ผู้้้สม่ัค์รเข้้าประกวดฯ ยอม่รับีเง่�อนไข้แลิะให้สัญญาดังนี�

ข้้าพัเจำ้าได้อ่านแลิะเข้้าใจำในรายลิะเอ่ยดเกุ่�ยวักุับกุารประกุวัดธ์ิดาดอยเชิ่ยงใหม่ ประจำำาปี 2565
โดยลิะเอ่ยดแลิ้วั แลิะยินด่ให้คำามั�นสัญญาดังน่�

หากข้่าพัเจ้ีาได้ัรับุติำาแหน�งในการปีระกวดัฯ ข้่าพัเจ้ีาจีะปีฏิิบัุติิติามกฎระเบุ่ยบุ และเงื�อนไข่ท่ี่�กองปีระกวดัฯ ระบ์ุไว้อย�าง

เคร�งครัดัท์ี่กปีระการ

หากข้่าพัเจ้ีาไม�ปีฏิิบัุติิติามกฎระเบุ่ยบุ และเงื�อนไข่ ติามท่ี่�ข้่าพัเจ้ีาได้ัรับุรองไว้ ข้่าพัเจ้ีายินด่ัพ้ันจีากติำาแหน�งโดัยทัี่นท่ี่

ข้่าพัเจ้ีายินยอมท่ี่�จีะปีฏิิบัุติิภารกิจี หรือกิจีกรรมท่ี่�ที่างกองปีระกวดัฯ มอบุหมาย ในระหว�างการดัำารงติำาแหน�ง  

ธิุ์ดัาดัอยเช่ยงใหม� ปีระจีำาปีี 2565 และติำาแหน�งติ�างๆ พัร้อมทัี่�งได้ัรับุความเห็นชอบุจีากที่างกองปีระกวดัฯ พิัจีารณ์า

ความเหมาะสัม หากม่หน�วยงานหรือองค�กรแจ้ีงความจีำานงเชิญิร�วมเป็ีนเก่ยรติิในกิจีกรรมติ�างๆ ซู่�งจีะต้ิองได้ัรับุ

อน์ญิาติจีากที่างกองปีระกวดัฯ ก�อน

ข้่าพัเจ้ีายอมรับุคำาตัิดัสิันข่องคณ์ะกรรมการ ถื่อเป็ีนท่ี่�สิั�นส์ัดั และไม�คัดัค้านคำาตัิดัสิันใดัๆ

ข้่าพัเจ้ีาได้ัแนบุหลักฐานพัร้อมกับุใบุสัมัครน่�แล้ว ดัังน่�

 - สัำาเนาบัุติรปีระจีำาตัิวปีระชาชน  จีำานวน 2 ช์ดั

 - สัำาเนาที่ะเบุ่ยนบุ้าน จีำานวน 2 ช์ดั

 - สัำาเนาบัุติรปีระจีำาตัิวปีระชาชนผ้่่ปีกครอง หรือผ้่่ยินยอมให้เข้่าร�วมปีระกวดัฯ

    (กรณ่์อาย์ไม�ถ่่ง 20 ปีีบุริบุ่รณ์�) จีำานวน 2 ช์ดั

 - ร่ปีถ่�ายส่ัข่นาดั 4 x 6 นิ�ว จีำานวน 2 ใบุ (คร่�งตัิว 1 ใบุ เต็ิมตัิว 1 ใบุ)

*ข้้าพัเจ้ำาข้อรับรองว่ัาข้้อควัามท่ี่�ข้้าพัเจ้ำาเข่้ยนลิงในใบสมัครเป็นควัามจำริงทุี่กุประกุาร*

ลิงช่ิ�อ ...........................................................................

(..........................................................................)

ผู้้้สมัครเข้้าประกุวัดธิ์ดาดอยเช่ิยงใหม่ ประจำำาปี 2565

วันท่ี่� .............../................................./......................



ผู้้้สม่ัค์รเข้้าประกวดฯ ยอม่รับีเง่�อนไข้แลิะให้สัญญาดังนี�

สำาหรับผู้้้ปกุครอง (กรณ่์อาย์ไม�ถ่่ง 18 ปีีบุริบุ่รณ์�)

ข้่าพัเจ้ีา (นาย/นาง/นางสัาว) ........................................................ นามสัก์ล ................................................................

เก่�ยวข้่อง บิุดัา/มารดัา/อื�นๆ (โปีรดัระบ์ุ) .............................................................................................................................

ผ้่่ปีกครองข่อง นางสัาว ................................................................นามสัก์ล ................................................................

ข้่าพัเจ้ีาเข้่าใจีและยินยอมติามข้่อกำาหนดัและเงื�อนไข่ข่องที่างกองปีระกวดัฯ ท์ี่กปีระการ ทัี่�งน่�กรณ่์ที่ราบุภายหลังว�า 

ผ้่่เข้่าปีระกวดัฯ  ข้่างต้ินข่าดัค์ณ์สัมบุติัิติามข่อ้กำาหนดัข่องที่างกองปีระกวดัฯ ข้่าพัเจีา้ยินยอมใหตั้ิดัสิัที่ธิุ์ออกจีากการ

ปีระกวดัฯ 

ลิงช่ิ�อ ...........................................................................

(..........................................................................)

ผู้้้ปกุครองผู้้้สมัครเข้้าประกุวัดธิ์ดาดอยเช่ิยงใหม่ ประจำำาปี 2565

วันท่ี่� .............../................................./......................

สำาหรับเจ้ำาหน้าท่ี่�

ชื�อ-นามสัก์ล .....................................................................................อาย์............ปีี ภ่มิลำาเนา........................................

กำาลังศ่กษาระดัับุ  มัธุ์ยมศ่กษาติอนปีลายชั�นปีีท่ี่� ..........โรงเร่ยน..............................สัาข่า............................

   มหาวิที่ยาลัย.....................................ชั�นปีีท่ี่�.............คณ์ะ.................................................

   สัาข่า.................................................จัีงหวัดั.....................................................................

จีบุการศ่กษาระดัับุ .........................................คณ์ะ.................................................สัาข่า...............................................

มหาวิที่ยาลัย...................................................................................จัีงหวัดั....................................................................

สัดส่วัน

รอบุอก .......................นิ�ว  รอบุเอว ...........................นิ�ว  รอบุสัะโพัก ........................................นิ�ว

สั�วนสั่ง........................เซูนติิเมติร นำ�าหนัก............................กิโลกรัม  ข่นาดัรองเท้ี่า........................................

ลิงช่ิ�อ ...........................................................................

(..........................................................................)

เจ้ำาหน้าท่ี่�วััดสัดส่วัน

วันท่ี่� .............../................................./......................

ลิงช่ิ�อ ...........................................................................

(..........................................................................)

เจ้ำาหน้าท่ี่�ประกุวัดฯ

วันท่ี่� .............../................................./......................




