
10. การพ้นจากต าแหน่ง 
 นางสาวล าพูน และรองทั้ง ๔ คน จะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้
 10.1  ตามวาระเมื่อมีผู้สืบต าแหน่งแทน 

10.2  เสียชีวิต  
10.3  ลาออก 
10.4  ท าการสมรส มีครรภ์หรือให้ก าเนิดบุตรก่อนครบวาระด ารงต าแหน่ง 
10.๕  กองประกวดแจ้งให้พ้นจากต าแหน่ง  เนื่องจากไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติ
หน้าที่ให้ทางจังหวัดเกิน ๒  ครั้ง หรือประพฤติตัวเสื ่อมเสียและฝุาฝืนตามเงื ่อนไข
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบการนี้หรือข้อตกลงภายหลังที่ได้รับต าแหน่ง 

หมายเหตุ  กรณีพ้นจากต าแหน่งในข้อ ๓ - ๖  ทางกองประกวดจะสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงิน
รางวัลส่วนที่เหลือ  และน าเข้าบริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัดล าพูนน าไปใช้ในกิจกรรมสาธารณ
กุศลต่อไป 

11. การจ่ายเงินรางวัล 
 นางสาวล าพูน จะได้รับเงินรางวัลภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดเป็นเงิน  40,๐๐๐  บาท      
(สี่หมื่นบาทถ้วน)  ส าหรับเงินรางวัลส่วนที่เหลือจะได้รับในวันส่งมอบต าแหน่งนางสาวล าพูน               
ในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ประจ าปี ๒๕62 (ปีถัดไป) 

12. เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับต าแหน่ง 
 ผู้ได้รับต าแหน่งนางสาวล าพูน ประจ าปี  ๒๕61 และรองฯทั้ง ๔ ต าแหน่ง จะต้องมี            
ข้อผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดระยะเวลา  ๑ ปีที่ด ารงต าแหน่ง  ดังนี้ 

12.1 ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัด ขอบคุณสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนการประกวด  
            12.2 ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล งานประเพณี หรืองานส าคัญของจังหวัดล าพูน               
เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับต าแหน่ง  
           12.3 เข้าร่วมประกวดนางงามในเวทีภาคเหนือและระดับประเทศต่อไป 
             12.4  นางสาวล าพูนจะต้องมาอ าลา และส่งมอบต าแหน่งให้กับผู้ที่ได้รับต าแหน่งในปีถัดไป               

  

                       กองประกวดนางสาวล าพูน 
    วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61              

(กองประกวดนางสาวล าพูน) ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัดล าพูน สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลข โทร. ๐-๕๓๕6-1283 หรือโทร. ๐๘-๙๗๐๐-๕๕๓๑   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบการประกวดนางสาวล าพูน ประจ าปี ๒๕61 
งานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
  จังหวัดล าพูน ได้ก าหนดจัดให้มีการประกวดนางสาวล าพูน ประจ าปี ๒๕61  
ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 
– 9 ธันวาคม ๒๕61 ณ เวทีกลางประกวดนางสาวล าพูน บริเวณลานจัดงานด้านหน้า
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
 เพ่ือให้การคัดเลือกสาวงามไว้เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือกิจการ
งานต่างๆ ของจังหวัดล าพูน ในปีพุทธศักราช  2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื ่อเสียงและเกียรติคุณอันงดงามของการประกวด
นางสาวล าพูนที่สืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  สมดั่งค าขวัญประจ าเวทีประกวด  

"งามสง่า  เปี่ยมคุณค่า  นางสาวล าพูน" ดังนั้น คณะกรรมการฝุายกิจกรรมบนเวทีกลางฯ 

จึงได้ก าหนดระเบียบการประกวดนางสาวล าพูน ประจ าปี ๒๕61 เพ่ือให้ผู้เข้าประกวด
ได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามระเบียบการประกวดโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

 1. วัตถุประสงค์การประกวด    

 1.1 เพ่ือให้ผู้ เข้าประกวดได้เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดล าพูน                
และให้ผู้ชมได้เห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงามอันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจ าถิ่นฐาน
ของคนล าพูนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
     1.2  เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์ผู้ครองนครหริภุญไชย 
     1.3  เพ่ือคัดเลือกสาวงามล าพูนไว้เป็นตัวแทนในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
จังหวัดล าพูนและช่วยเหลือกิจกรรมงานต่าง ๆ  ของจังหวัดล าพูน ในปี พ.ศ. 2562 
         1.4   เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นเมืองต้องห้าม...พลาด (Plus) 

 
8. ต าแหน่งและรางวัลในการประกวด 
นางสาวล าพูน ประจ าปี ๒๕61 ได้รับเงินรางวัล 50,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    มงกุฎ พร้อมถ้วยรางวัล  สายสะพายประจ าต าแหน่ง 
    และของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน 
รองอันดับ 1   ได้รับเงินรางวัล  25,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    สายสะพายประจ าต าแหน่ง พร้อมถ้วยรางวัล 
    ของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน 
รองอันดับ 2   ได้รับเงินรางวัล 15,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
    สายสะพายประจ าต าแหน่ง พร้อมถ้วยรางวัล 
    ของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน 
รองอันดับ 3   ได้รับเงินรางวัล  10,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  
    สายสะพายประจ าต าแหน่ง พร้อมถ้วยรางวัล 
    ของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน 
 

รองอันดับ 4   ได้รับเงินรางวัล 6,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
    สายสะพายประจ าต าแหน่ง พร้อมถ้วยรางวัล 
    ของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุน 
ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน ได้รับเงินรางวัล  5,๐๐๐  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
    พร้อมสายสะพายประจ าต าแหน่ง และถ้วยรางวัล 
ผู้เข้าประกวดฯ  จะได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่ารอบส าหรับผู้ผ่านเข้ารอบ ๒๐ คน ๆ  ละ ๑,๐๐๐ บาท 
ทั้งน้ี  ต้องเข้าร่วมในทุกกิจกรรมที่ทางกองประกวดก าหนดไว้  

9. หลักเกณฑ์การตัดสนิ 
 กองประกวดฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตัดสินขึ้นมาคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆข้าราชการระดับสูง  หัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน สื่อมวลชนและ
ตัวแทนผู้ให้การสนับสนุนการจัดประกวดนางสาวล าพูน  การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่
สิ้นสุด ไม่สามารถคัดค้านท้วงติงได้ โดยจะพิจารณาจาก 

9.1  รูปร่าง หน้าตา ลักษณะสัดส่วน และผิวพรรณ 
9.2  ปฏิภาณ ไหวพริบ และการแสดงออกบนเวทีกลาง 
9.3  บุคลิกภาพโดยรวม  และการแต่งกาย 
 

 



                                          

7. รอบการประกวด คนืวันจันทร์ที่  3  ธันวาคม ๒๕61 ประกวดนางสาวล าพูน 

รอบแรก คัดเลือกสาวงามให้ผ่านเข้ารอบ 20 คน                      
เวลา ๑๘.๓๐ น.  ผู้เข้าประกวดนางสาวล าพูน รายงานตัวด้านหลังเวทีกลางแต่งกาย
ด้วยชุดไทยล้านนาหรือชุดไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ไทญวน ที่สื่อถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรม                
การแต่งกายอันดีงามของคนล าพูน                                                                
เวลา ๒๐.๐๐ น.  เริ่มประกวดรอบแรก ในชุดไทยล้านนาฯ ตามข้อ 5.1.1               
และตามด้วยชุดกีฬา ตามข้อ 5.1.2  ประกาศผลและมอบรางวัลต าแหน่ง ขวัญใจมหาชน  
(ตัดสินจากจ านวนช่อดอกไม้ที่กองประกวดจัดเตรียมไว้จ าหน่าย) ประกาศผลสาวงาม              
ผู้ผ่านเข้ารอบไปประกวดในรอบตัดสินจ านวน 20 คน                                              
รอบเก็บคะแนนภาคกลางวัน วันพฤหัสบดีที ่6  ธันวาคม  ๒๕61                       
เวลา 09.30 น.  ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบแรก ๒๐ คน  สวมชุด กีฬา แสดง 
   ความสามารถพิเศษสั้น ๆ คนละ  1 นาที  โดยไม่ใช้อุปกรณ์ 
   ประกอบการแสดงความสามารถพิเศษและคณะกรรมการ 
   ตัดสินจะท าการสัมภาษณ์ เก็บคะแนนเพ่ือไปตัดสินในรอบ 
   สุดท้าย สถานที่ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมล าพูนวิล                    
   ถนนล าพูน-ริมปิง  อ าเภอมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  

รอบตัดสินนางสาวล าพูน  คืนวันศุกร์ที่  7  ธันวาคม  ๒๕61 
เวลา ๑๘.๓๐ น. ผู้ผ่านเข้ารอบรายงานตัวต่อคณะกรรมการในชุดกีฬา 
เวลา ๒๐.๐๐ น.           ประกวดในชุดกีฬา  ตามด้วยการประกวดในชุดราตรียาว                    
   ประกาศผลต าแหน่ง ขวัญใจมหาชน ประจ าคืนและส าหรับผู้ 
   เข้ารอบ ๑๐ คน ประกวดในชุดไทยล้านนาคัดเหลือ ๕ คน  
   ประกาศผลต า แหน่ ง ข วัญ ใ จช่ า งภ าพและสื่ อ ม วลชน                  
   ประจ าปี ๒๕62  เมื่อผู้เข้าผ่านเข้ารอบ 5 คนตอบค าถามเสร็จ
   สิ้นแล้ว  รวบรวมคะแนนประกาศผลต าแหน่งรองนางสาวล าพูน  
   ๔ ต าแหน่ง และ ต าแหน่งนางสาวล าพูน ประจ าปี 2562 

 
 1.5   เ พ่ือให้ เวทีกลางมีกิจกรรมที่ โดดเด่น น่าสนใจและสร้างความสุข                 
ให้แก่ประชาชนผู้เข้าชม 
 1.6   เพ่ือเปิดเวทีให้เยาวชนหญิงไทยได้กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม               
ทั้งด้านพัฒนาบุคลิกภาพการแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 
 1.7  เ พ่ือร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดล าพูน               
และสืบสานความงดงามทางด้านวัฒนธรรมสมเป็นเมืองโบราณกว่า 1,300 ปี 

 2. คุณสมบัติผูเ้ข้าประกวด 

 2.1  เพศหญิง  สถานภาพโสด  อายุไม่ต่ ากว่า 17 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 25 ปี
บริบูรณ์  นับถึงวันที่สมัคร และไม่เคยผ่านการสมรส  หรือให้ก าเนิดบุตรมาก่อน 
 2.2 มีสัญชาติ ไทย และมีภูมิล า เนาอยู่ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน                  
ได้แก่ จังหวัดล าพูน, เชียงใหม่, เชียงราย, ล าปาง, พะเยา, แพร่, น่าน และแม่ฮ่องสอน     
โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดดังกล่าวรวมแล้วเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าประกวด  
         2.3  มีบุคลิกภาพ รูปร่าง และหน้าตาดีเหมาะสมท่ีจะเข้าประกวดได้   
           2.4  ไม่เคยได้รับต าแหน่งชนะเลิศต าแหน่งนางสาวล าพูน หรือไม่เคยได้รับ
ต าแหน่งชนะเลิศเวทีการประกวดเป็นตัวแทนประจ าจังหวัดอ่ืน ๆ มาก่อนวันสมัคร                 
เข้าประกวด เช่น ต าแหน่ง นางสาวเชียงใหม่   นางสาวถิ่นไทยงาม นางสาวล าปาง                   
นางสาวแพร่  นางสาวพะเยา นางสาวน่าน และนางสาวแม่ฮ่องสอน ฯลฯ เป็นต้น 
 2.5  นักเรียน/นักศึกษา บุคคลทั่วไป เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

3. วันรับสมัครและสถานที่      
 เปิดรับสมัครเฉพาะผู้เข้าประกวดที่มีหน่วยงาน/ผู้สนับสนุนส่งเข้าประกวด 
(สปอนเซอร์) แล้ว เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2561  ยื่นใบสมัคร พร้อมจัดเตรียมรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน  
ในวันและเวลาราชการ ได้ท่ี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าพูน  



 
(กองประกวดนางสาวล าพูน) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดล าพูน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่หมายเลข โทร. ๐-๕๓๕6-1283 หรือโทร. ๐๘-๙๗๐๐-๕๕๓๑   

 4. หลักฐานประกอบการสมัคร                                    

4.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)             จ านวน    ๑   ฉบับ
4.2  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) จ านวน    ๑  ฉบับ                      
4.3  รูปถ่ายภาพสี ขนาดโปสการ์ด  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)           จ านวน    ๑    รูป    
4.4  หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ผู้ที่ส่งเข้าประกวด            จ านวน    1   ฉบับ
(ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)                                     

 5. การแต่งกายในการประกวด      
 ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องมีผู้สนับสนุนส่งเข้าประกวด และแต่งกายตามที่กอง
ประกวดก าหนดไว้  ดังนี้        
 5.1 รอบแรก  ประกวดคืนวันจันทร์ที่ 3  ธันวาคม 2561 คัดเลือกสาวงาม                 
ผ่านเข้ารอบ 20 คนแต่งกายประกวด  2 ชุด ได้แก่                    
   5.1.1 ชุดไทยล้านนาหรือชุดหลากหลายชาติพันธุ์ หรือชุดไทลื้อ 
ไทเขิน ไทยอง ไทญวน ที่สื่อถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายอันดีงามของคนล าพูน 
โดยผู้เข้าประกวดจัดเตรียมเอง       
   5.1.2  ชุดกีฬา  ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมชุดเทนนิส กระโปรง
สีขาวสั้นเหนือเข่า และรองเท้าผ้าใบ  ส าหรับเสื้อกีฬากองประกวดจัดเตรียมให้กับผู้เข้า
ประกวดทุกคน 5.2 รอบตัดสิน คืนวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม  2561  ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน                   
แต่งกายประกวด  2 ชุด  ได้แก่       
  5.2.1  ชุดกีฬา ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมชุดเทนนิส กระโปรงสีขาวสั้น
เหนือเข่า และรองเท้าผ้าใบ ส าหรับเสื้อกีฬาสวมใส่ตามท่ีกองประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
  5.2.2  ชุดราตรียาว  ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมเอง  ส า ห รั บ ผู้ ผ่ า น
เข้ารอบ 10 คน ให้แต่งกายด้วยชุดไทยล้านนา กองประกวดนางสาวล าพูนจัดเตรียมให้    

  

                 
 5.3  ผู้เข้าประกวดจะต้องสวมใส่รองเท้าส้นสูง * ส้นสูง/ส้นหนาไม่เกิน 4 นิ้ว  
(ไม่จ ากัดสี)  โดยผู้เข้าประกวดจัดเตรียมเอง โดยให้น ารองเท้าตรวจวัดก่อนขึ้นเวที
ประกวดทุกรอบ หากมีผู้เข้าประกวดรายใดสวมรองเท้าสูงเกินกว่าที่ก าหนด ไม่อนุญาตให้
ขึ้นเวทีประกวดในรอบนั้น และคณะกรรมการตัดสินจะงดการให้คะแนนผู้เข้าประกวดรายนั้น
 5.4  สายสะพายปูายตัวอักษรชื่อผู้ส่งเข้าประกวด  สะพายบนไหล่ขวาลงซ้าย 
และสวมใส่สายสะพายทุกครั้งที่เดินประกวดบนเวทีกลาง โดยกองประกวดจัดเตรียมไว้
ให้แก่ผู้เข้าประกวด               
 5.5  แต่งหน้า ท าผม  และเสริมความงามมาให้พร้อมตามความเหมาะสม 

 6. กิจกรรมการประกวด     

 วันพุธที่  28  พฤศจิกายน  ๒๕61   กิจกรรมเก็บตัวและฝึกซ้อมผู้เข้าประกวด         
*  รายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวด *    
 กองประกวดนางสาวล าพูนก าหนดให้สาวงามผู้เข้าประกวดทุกคนมารายงานตัว
เพ่ือวัดสัดส่วน  จับฉลากหมายเลข และปฐมนิเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อม                 
ในวันพุธที่   28 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงแรมล าพูนวิล                  
ตรงข้ามวัดจามเทวี ถนนล าพูน -ริมปิง  ต.ในเมือง อ.เ มืองล าพูน  จ.ล าพูน                                
การแต่งกายในวันรายงานตัวให้ผู้สมัครเข้าประกวดสวมชุดแซคกระโปรงสั้นและ                
สวมรองเท้าส้นสูง            
 • ผู้สมัครรายใดไม่มารายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่   28  
พฤศจิกายน  2561 ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดนางสาวล าพูน 
 วันที่  30  พฤศจิกายน ๒๕61  กิจกรรมร่วมพิธีเปิดงาน                                                        
เวลา  ๑5.๐๐ น.  นั่งรถสามล้อร่วมขบวนแห่ โดยให้สปอนเซอร์ผู้ส่งเข้า
ประกวดตกแต่งรถสามล้อให้สวยงามและติดปูายชื่อสปอนเซอร์ผู้ส่งเข้าประกวดหน้า
รถสามล้อ  พร้อมกันเวลา 15.00 น. ณ  ประตูท่านาง  หน้าวัดช้างรอง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน และเคลื่อนขบวนแห่สาวงามผู้เข้าประกวดนั่งรถสามล้อ 
ไปยังสถานที่พิธีเปิดงานพระนางจามเทวี และงานฤดู หนาวจังหวัดล าพูนประจ าปี ๒๕61 


