
 

 

 
ระเบียบ 

การประกวดหนูน้อยนพมาศ 
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี  ๒๕65 

 

1.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
- เพศหญิง 

  - สัญชาติไทย 
  - ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 

- อายุตั้งแต ่6-1๐ ปีบริบูรณ์ 
- ส าเนาบัตรประชาชนจ านวน 2 ฉบับ  หรือส าเนาสูติบัตร  จ านวน  ๒  ฉบับ 

  - รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด  ขนาด 5x7  นิ้ว   จ านวน  ๑  รปู 
  - ค่าสมัครคนละ  1๐๐  บาท 
2.การแต่งกาย 
  - เครื่องแต่งกายในการประกวด  เป็นชุดไทยสวยงาม  หรือชุดที่เหมาะสมกับงานประเพณี 
3.การตัดสิน 
  - ความสวยงามของเครื่องแต่งกาย 
  - บุคลิกภาพ  และความสามารถพิเศษ  (แสดง 3-4  นาที) 
  - ปฏิภาณไหวพริบ 
  - รูปร่างเหมาะสมกับเครื่องแต่งกาย 
  *** การตัดสินคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
4.การรับสมัคร  
  - ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ 
สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่   กองการศึกษา  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  โทร.0- 4439 - 7162  ต่อ 24 
โดยก าหนดรับสมัคร  ระหว่างวันที ่ 10  ตุลาคม  2565  – วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30 น. - 16.00 น. 
(เวลาราชการ) 
 
หมายเหตุ  -ผู้เข้าประกวดทุกคน  มาจับฉลาก / ซักซ้อมความเข้าใจ / โชว์การเดินก่อนขึ้นเวทีการประกวดจริง   
พร้อมกันในวันที่  4  พฤศจิกายน 2565  เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
 - ผู้เข้าประกวดต้องรายงานตัวในวันที่ 7  พฤศจิกายน  2565 เวลา  17.00 น. – 18.00 น. ณ บริเวณ
เวทีกลาง  สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ าหนองคู  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

*** ผู้สมัครเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเวทีการประกวดของเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบตามเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าประกวดฯ 
ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 
ล าดับที่............ 

 

 
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ 

งานประเพณวีันลอยกระทง ประจ าปี  2565 
ณ  บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์สวนสุขภาพอ่างเก็บน  าหนองคู   

อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
**************** 

 

ชื่อผู้สมัคร.............................................. สกุล.............................................ชื่อเล่น............................... 
เกิดวันท่ี.............. เดือน..................................พ.ศ. ...................... อายุ.......................ปี..................เดือน 
สถานศึกษา......................................................................................................................................... 
บ้านเลขที่.............หมู่ท่ี...........ต าบล.............................อ าเภอ......................จังหวัด............................. 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้....................................................................................................................... 
ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................. 
ผู้ส่งเข้าประกวด................................................................................................................................... 
 

    ลงชื่อ          ผู้เข้าประกวด 
                                                      (.........................................................) 
                                                           ............./................/.............. 

 
 
 

รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด  ขนาด 5 x 7 จ านวน 1 ภาพ 
 
 
 

ติดรูปถ่าย 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รางวัล อันดับ  1   เงินรางวัล  10,000 บาท  มงกุฎ ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย 
รางวัล อันดับ  2   เงินรางวัล    6,000  บาท  ถ้วยรางวัล 
รางวัล อันดับ  3   เงินรางวัล    4,000  บาท  ถ้วยรางวัล 
รางวัล ขวัญใจอ าเภอขามทะเลสอ เงินรางวัล    7,000   บาท  ถ้วยรางวัล  พร้อมสายสะพาย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
ระเบียบ 

การประกวดนางนพมาศ 
งานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕65 

 

1.คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
  - เพศหญิง 
  - สัญชาติไทย 
  - ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 
  - อายุ 15 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 

- ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 2 ฉบับ  
  - รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด  ขนาด 5 x 7 นิ้ว   จ านวน  ๑  รูป 
  - ค่าสมัครคนละ  1๐๐  บาท 
2.การแต่งกาย 
  - เครื่องแต่งกายในการประกวด  เป็นชุดไทยสวยงาม  หรือชุดที่เหมาะสมกับงานประเพณี 
3.การตัดสิน 
  - ความสวยงามของเครื่องแต่งกาย 
  - บุคลิกภาพ   
  - ปฏิภาณไหวพริบ 
  - รูปร่างเหมาะสมกับเครื่องแต่งกาย 
   
4.การรับสมัคร  
  - ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดนางนพมาศ 
สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่   กองการศึกษา  เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  โทร.0- 4439 - 7162  ต่อ 24 
โดยก าหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่  10  ตุลาคม  2565  – วันที่ 3 พฤศจิกายน  2565  เวลา 08.30 น. - 16.00 น. 
(เวลาราชการ) 
 

หมายเหตุ  -ผู้เข้าประกวดทุกคน  มาจับฉลาก / ซักซ้อมความเข้าใจ / โชว์การเดินก่อนขึ้นเวทีการประกวดจริง   
พร้อมกันในวันที่  4  พฤศจิกายน 2565 เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
 - ผู้เข้าประกวดต้องรายงานตัวในวันที่  8 พฤศจิกายน 2565 เวลา  17.00 น. – 18.00 น. ณ บริเวณ  
เวทีกลาง  สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ าหนองคู  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

*** ผู้สมัครเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเวทีการประกวดของเทศบาลต าบลขามทะเลสอ 
 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบตามเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าประกวดฯ 
ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 
ล าดับที่............ 

 

 
ใบสมัครประกวดนางนพมาศ 

งานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี  256๕ 
ณ  บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์สวนสุขภาพอ่างเก็บน  าหนองคู   

อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
**************** 

 

ชื่อผู้สมัคร.............................................. สกุล.............................................ชื่อเล่น............................... 
เกิดวันท่ี.............. เดือน..................................พ.ศ. ...................... อายุ.......................ปี..................เดือน 
สถานศึกษา......................................................................................................................................... 
บ้านเลขที่.............หมู่ท่ี...........ต าบล.............................อ าเภอ......................จังหวัด............................. 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้....................................................................................................................... 
ผู้ส่งเข้าประกวด................................................................................................................................... 
 

    ลงชื่อ          ผู้เข้าประกวด 
                                                      (.........................................................) 
                                                           ............./................/.............. 

 
 
 

รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด   ขนาด 5 x 7  นิ ว จ านวน 1 ภาพ 
 
 
 

ติดรูปถ่าย 
 



 

 

                                                                                  

 

 

 
 
 
รางวัล อันดับ  1   เงินรางวัล 10,000  บาท  มงกุฎ ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย 
รางวัล อันดับ  2   เงินรางวัล   6,000  บาท  ถ้วยรางวัล 
รางวัล อันดับ  3   เงินรางวัล   4,000  บาท  ถ้วยรางวัล 
รางวัล ขวัญใจอ าเภอขามทะเลสอ เงินรางวัล   7,000  บาท  ถ้วยรางวัล  พร้อมสายสะพาย 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ระเบียบ 

 การประกวดประดิษฐก์ระทง ประจ าปี ๒๕65 
 

การประกวดประดิษฐ์กระทง  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. ประเภทความสวยงาม 
2. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

๑. หลักเกณฑ์การตัดสินประเภทความสวยงาม 
 1. มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 80 เซนติเมตร แยกประเภท 
  1.1 เป็นลักษณะวงกลม ให้มีเสน้ผ่าศนูย์กลางไมน่้อยกว่า 80 เซนติเมตร 
  1.2. เป็นทรงสี่เหลี่ยม ด้านใด/ด้านหนึ่ง  ต้องไม่น้อยกวา่ 80 เซนติเมตร หรือรวมกันอย่างน้อยไม่เกิน 3 เมตร 
20 เซนติเมตร 
  1.3. เป็นทรงอื่น นอกจากสี่เหลี่ยม  เส้นรวบวงรวมกันต้องไมน่้อยกว่า 3 เมตร 20 เซนติเมตร 
  1.4. การวัดเส้นรอบวงวัดขอบกระทง ส่วนที่ยื่นออกมามากทีส่ดุ ไม่รวมนับฐานของกระทง  
 2. มีความปราณีต 
 3. มีความสวยงาม 
 4. วัสดุที่ใช้เป็นวสัดุที่ย่อยสลายง่าย 
2.หลักเกณฑ์การตัดสินประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
 1. มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 80 เซนติเมตร 
  1.1 เป็นลักษณะวงกลม ให้มีเสน้ผ่าศนูย์กลางไมน่้อยกว่า 80 เซนติเมตร 
  1.2. ถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยม ด้านหนึ่ง/ดา้นใด ต้องไมน่้อยกว่า 80 เซนติเมตร หรือรวมกันอย่างนอ้ยไม่เกิน 3 
เมตร 20 เซนติเมตร 
  1.3. ถ้าเป็นทรงอื่น นอกจากสี่เหลี่ยม เส้นรวมวง รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตร 20 เซนติเมตร 
  1.4. การวัดเส้นรอบวงวัดขอบกระทง ส่วนที่ยื่นออกมามากทีส่ดุ ไม่รวมนับฐานของกระทง  
 2. มีความคิดสร้างสรรค ์
 3. มีความสวยงาม 
 4. วัสดุที่ใช้เป็นวสัดุที่ย่อยสลายง่าย 
3.คุณสมบัติผู้สมัคร 
 - ค่าสมัคร  100 บาท 
 - ส าเนาบตัรประชาชน  จ านวน  ๒  ฉบับ 
 - ประชาชนทั่วไป  ไมจ่ ากัดภูมลิ าเนา 
4.ก าหนดรับสมัคร 
 - ในระหว่างวันที่ 10 ตลุาคม  2565 – วันที่ 3  พฤศจิกายน  2565    เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.0๐ น. (เวลาราชการ) 
5.รับลงทะเบียน /ส่งกระทงประกวด 
 - วันที่  8  พฤศจิกายน  2565  เวลา 10.00 น. – 11.00 น.  ณ  บริเวณท่าลอยกระทงอ่างเก็บน้ าหนองคู 
6.คณะกรรมการตัดสิน 
 - วันที่ 8  พฤศจิกายน  2565  เวลา 11.00 น.–12.00น. ณ บริเวณท่าลอยกระทงอ่างเก็บน้ าหนองคู 
*** หมายเหตุ  การตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด   *** เฉพาะกระทงทีล่งทะเบียนและมีใบเสร็จรับเงินค่าสมัครกระทง
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเวลาเทา่นั้น (ไม่รับเสยีค่าสมัครหนา้งาน) 

………………………………………………………………. 



 

 

 

 
ล าดบัที่.................... 

 
 

ใบสมัครเข้าประกวดประดิษฐ์กระทง 
งานประเพณวีันลอยกระทง  ประจ าปี  256๕  

ณ  บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์สวนสุขภาพอ่างเก็บน  าหนองคู   
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

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

ชื่อผู้สมัคร........................................................... สกุล..................................................................... 
เกิดวันท่ี.............. เดือน..................................พ.ศ. ...................... อายุ.......................ปี..................เดือน 
บ้านเลขที่.............หมู่ท่ี...........ต าบล.............................อ าเภอ......................จังหวัด............................. 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้....................................................................................................................... 
ชุมชน/หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
 
 มีความประสงค์สมัครการประกวดประดิษฐ์กระทง 
 
  ประเภทความสวยงาม 
  ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
    
   
ลงชื่อ             ผู้สมัคร  ลงชื่อ        กรรมการรับสมัคร 
      (....................................................)             (......................................................) 
         ............./................/..............                     ............./................/.............. 
 

 
 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

ประเภทความสวยงาม 
รางวัลอันดับ  1     เงินรางวัล   2,000  บาท   
รางวัลอันดับ  2     เงินรางวัล   1,500  บาท   
รางวัลอันดับ  3     เงินรางวัล   1,000  บาท 

 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

รางวัลอันดับ  1     เงินรางวัล   2,000  บาท   
รางวัลอันดับ  2     เงินรางวัล   1,500  บาท   
รางวัลอันดับ  3     เงินรางวัล   1,000  บาท 
 

 
 

 
 
 


