
 
 
 

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ 
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 
------------------------------- 

 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ได้จัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี           
พ.ศ. 2563  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่  31  ตุลาคม  2563  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต) หมู่ที่ 9  ตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  
จังหวัดสตูล 

เพ่ือให้การประกวดหนูน้อยนพมาศ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดงานลอย
กระทง จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ดังนี้ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

1. เป็นเด็กหญิง หรือเด็กชาย  
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลอุใดเจริญ 
3. มีสัญชาติไทย 
4. อายุระหว่าง 3 - 6 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560)  

 
หลักเกณฑ์การส่งผู้สมัครเข้าประกวด 

1. ส่งเข้าประกวดในนามหมู่ 1 ถึงหมู่ 9 ตำบลอุใดเจริญ เท่านั้น  
2. รับสมัครจำนวน 9 คน (หมู่บ้านละ 1 คน) 
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทย  
4. ผู้เข้าประกวดจะต้องไปรายงานตัว เพื่อเข้าร่วมประกวดตรงตามเวลาที่คณะกรรมการกำหนด และ 

ต้องปฏิบัติตามกำหนดการของคณะกรรมการ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่า ท่านสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ 
5. ผู้เข้าประกวดจะต้องแสดงความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบ 

 
วิธีการสมัครเข้าประกวด 

ยื่นใบสมัครได้ทีก่องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
วันที่  27  ตุลาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ  
 

 
 

/หลักฐาน... 
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หลักฐานการสมัคร 

1. รูปถ่ายเต็มตัวหน้าตรง ขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว) จำนวน  1  ใบ (พร้อมเขียนชื่อ-สกุลไว้หลังรูป) 
2. สำเนาสูติบัตรของผู้เข้าประกวด   จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าประกวด   จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งเข้าประกวด  จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
5. ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)   จำนวน  1  ชุด 

 

วัน เวลา สถานที่ประกวด 
 วันที่  29  ตุลาคม  2563  เวลา 16.00 น. ณ เวทีกลาง สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต) กิจกรรมซ้อมเดินประกวดบนเวทีกลาง  
 วันที่  31  ตุลาคม  2563  เวลา 17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน/รายงานตัวเพ่ือรับหมายเลขประจำตัว
ผู้เข้าประกวด ณ กองอำนวยการ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต) 
 วันที่  31  ตุลาคม  2563  เวลา 19.00 น. เริ่มประกวดรอบแรก ณ เวทีกลาง บริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต)  
 

รายละเอียดวิธีการประกวด 
1. การประกวดรอบแรก 
     เริ่มการประกวด (รอบแรก) เดินโชว์ตัว และเดินแนะนำตัว (มอบมาลัยเชียร์คะแนนขวัญใจ)   
2. การประกวดรอบสอง   

การแสดงความสามารถพิเศษ (ไม่เกิน 3 นาที)  20  คะแนน (มอบมาลัยเชียร์คะแนนขวัญใจ)   
3. การประกวดรอบตัดสิน  

การตอบคำถาม/ปฏิภาณไหวพริบ  20 คะแนน 
หมายเหตุ  :  รายได้จากมาลัยเชียร์คะแนน จะคืนให้แก่ผู้เข้าประกวดร้อยละ 50 

 
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1. การแต่งกายเหมาะสมตามยุคสมัย ถูกต้อง สวยงาม   20 คะแนน 
2. การพิจารณาทางร่างกายบุคลิกภาพ การเดิน การยืน  

ยิ้มแย้มแจ่มใส ความน่ารัก ใบหน้า ผิวพรรณ   20  คะแนน 
3. ท่วงที กิริยา มารยาท น้ำเสียงชัดเจนถูกต้อง   20  คะแนน 
4. ความกล้าแสดงออก ตอบคำถาม ไหวพริบปฏิภาณ  20  คะแนน 
5. การตอบคำถาม      20  คะแนน 

 
รางวัลของผู้เข้าประกวด 
 รางวัลชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลขวัญใจมหาชน  ทุนการศึกษา 1,000  บาท พร้อมสายสะพาย 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ปกครองและผู้เข้าประกวด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม       
ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกรางวัลในการประกวดครั้งนี้ 

2. ผลการตัดสิน ของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิทธิขาด 
3. หากยื่นใบสมัครเข้าประกวดหลังเวลา 16.30 น. ของวันที่  27  ตุลาคม  2563 องค์การบริหาร          

ส่วนตำบลอุใดเจริญ ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัคร 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และเชิญแต่ละหมู่บ้าน พิจารณาส่งหนูน้อยนพมาศ เข้าประกวดในการ
จัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ โทรศัพท์ 0 7477 5080 ในวัน และเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

(นายพรภิรมย์  คมขำ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด หนูน้อยนพมาศ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  ๒๕63 

ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
(บ้านไร่สาธิต) หมู่ที่ 9  ตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  จังหวดัสตูล 

 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี........................... .... 
หมู่ที่...........  ตำบล ................................. อำเภอ.................................... จังหวัด ................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.................................................................................................. ................................. 
มีความประสงค์ส่ง หนูน้อยนพมาศ เข้าประกวดในนามของ หมู่ที่ ............  ตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล  ในโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 
 
ข้อมูลผู้เข้าประกวด 

1. ชื่อ-สกุล (เด็กหญิง/เด็กชาย) ..................................................................................................... ................ 
2. วัน/เดือน/ปีเกิด ............................................................................  อายุ ...................ปี ... .............. เดือน 
3. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ............................ ชื่อสถานศึกษา ................................... .............................................. 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................... หมู่ที่...........  ตำบล ........................... อำเภอ..................... ............... 

จังหวัด ............................................................ 
5. ความสามารถพิเศษท่ีจะแสดงในวันประกวด ......................................................................................... ...... 

 
 ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ กติกา และเกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และ
ยอมรับในกติกาและเกณฑ์การตัดสินดังกล่าว 
 
 

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

            ผู้ส่งหนูน้อยนพมาศเข้าประกวด 
 
 
หมายเหตุ :   ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  27  ตุลาคม  2563  ในวัน และเวลาราชการ  

ได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 
กรณยีื่นใบสมัครหลังเวลา 16.30 น. ของวันที่  27  ตุลาคม  2563  ฝ่ายผู้จัดขอสงวนสิทธิ 
ไม่รับสมัคร   

   
 

ลำดับที่สมคัร .................... 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) 
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ติดภาพถ่ายเต็มตัว หน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 รูปถ่ายเต็มตัว หน้าตรง ขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว) จำนวน  1  ใบ (พร้อมเขียนชื่อ-สกุลไว้หลังรูป) 
 สำเนาสูติบัตรของผู้เข้าประกวด    จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าประกวด   จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งเข้าประกวด  จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)   จำนวน  1  ชุด 
 
 
 

ลำดับที่สมคัร .................... 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) 



 
 
 
 

หลักเกณฑ์การประกวด นายนพมาศสวยงาม (สาวประเภทสอง) 
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 
------------------------------- 

 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ได้จัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี          
พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่  31  ตุลาคม  2563  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต) หมู่ที่ 9  ตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  
จังหวัดสตูล 

เพ่ือให้การประกวด นายนพมาศสวยงาม (สาวประเภทสอง) ในโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดงานลอยกระทง จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด นายนพมาศสวยงาม (สาวประเภทสอง) ดังนี้ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

1. เป็นสาวประเภทสอง 
2. มีสัญชาติไทย 
3. ไม่จำกัดอายุ  
4. มีภูมิลำเนาในเขตพ้ืนที่ตำบลอุใดเจริญ 
5. เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ประกอบอาชีพสุจริต 

 
หลักเกณฑ์การส่งผู้สมัครเข้าประกวด 

1. ส่งเข้าประกวดในนามหมู่ 1 ถึงหมู่ 9 ตำบลอุใดเจริญ เท่านั้น  
2. รับสมัครจำนวน 9 คน (หมู่บ้านละ 1 คน) 
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทย  
4. ผู้เข้าประกวดจะต้องไปรายงานตัว เพื่อเข้าร่วมประกวดตรงตามเวลาที่คณะกรรมการกำหนด และ 

ต้องปฏิบัติตามกำหนดการของคณะกรรมการ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่า ท่านสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ 
5. ผู้เข้าประกวดจะต้องแสดงความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบ 

 
วิธีการสมัครเข้าประกวด 

ยื่นใบสมัครได้ทีก่องการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
วันที่  27  ตุลาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ  
 

 
 

/หลักฐาน... 
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หลักฐานการสมัคร 

1. รูปถ่ายเต็มตัว หน้าตรง ขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว)     จำนวน  1  ใบ (พร้อมเขียนชื่อ-สกุลไว้หลังรูป) 
2. สำเนาสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าประกวด       จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งเข้าประกวด      จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
5. ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)       จำนวน  1  ชุด 

 
วัน เวลา สถานที่ประกวด 
 วันที่  29  ตุลาคม  2563  เวลา 16.00 น. ณ เวทีกลาง สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต) กิจกรรมซ้อมเดินประกวดบนเวทีกลาง  
 วันที่  31  ตุลาคม  2563  เวลา 17.00 - 18.00 น. ลงทะเบียน/รายงานตัวเพ่ือรับหมายเลขประจำตัว
ผู้เข้าประกวด ณ กองอำนวยการ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต) 
 วันที่  31  ตุลาคม  2563  เวลา 19.00 น. เริ่มประกวดรอบแรก ณ เวทีกลาง บริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต)  
 
รายละเอียดวิธีการประกวด 

1. การประกวดรอบแรก 
เริ่มการประกวด (รอบแรก) เดินโชว์ตัว และแนะนำตัว (มอบมาลัยเชียร์คะแนนขวัญใจ)   
2. การประกวดรอบสอง   

การแสดงความสามารถพิเศษ (ไม่เกิน 3 นาที)  20  คะแนน (มอบมาลัยเชียร์คะแนนขวัญใจ)   
3. การประกวดรอบตัดสิน  

การตอบคำถาม/ปฏิภาณไหวพริบ  20 คะแนน 
หมายเหตุ  :  รายได้จากมาลัยเชียร์คะแนน จะคืนให้แก่ผู้เข้าประกวดร้อยละ 50 

 

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
1. การแต่งกายเหมาะสมตามยุคสมัย ถูกต้อง สวยงาม   20 คะแนน 
2. การพิจารณาทางร่างกายบุคลิกภาพ การเดิน การยืน  

ยิ้มแย้มแจ่มใส ความน่ารัก ใบหน้า ผิวพรรณ   20  คะแนน 
3. ท่วงที กิริยา มารยาท น้ำเสียงชัดเจนถูกต้อง   20  คะแนน 
4. ความกล้าแสดงออก ตอบคำถาม ไหวพริบปฏิภาณ  20  คะแนน 
5. การตอบคำถาม      20  คะแนน 

 

รางวัลของผู้เข้าประกวด 
 รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลขวัญใจมหาชน  เงินรางวัล 1,000  บาท พร้อมสายสะพาย 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ 

1. ผู้เข้าประกวดต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าท่าน 
สละสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกรางวัลในการประกวดครั้งนี้ 

2. ผลการตัดสิน ของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิทธิขาด 
3. หากยื่นใบสมัครเข้าประกวดหลังเวลา 16.30 น. ของวันที่  27  ตุลาคม  2563 องค์การบริหาร          

ส่วนตำบลอุใดเจริญ ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัคร 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และเชิญแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลอุใดเจริญพิจารณาส่งนายนพมาศ
สวยงาม (สาวประเภทสอง) เข้าประกวดตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 
โทรศัพท์ 0 7477 5080 ในวัน และเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

(นายพรภิรมย์  คมขำ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด นายนพมาศสวยงาม (สาวประเภทสอง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  ๒๕63 

ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
(บ้านไร่สาธิต) หมู่ที่ 9  ตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  จังหวดัสตูล 

 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี....... ........................ 
หมู่ที่...........  ตำบล ...................... อำเภอ.................................... จังหวัด ........................... ................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ส่ง นายนพมาศสวยงาม (สาวประเภทสอง) เข้าประกวดในนามของ หมู่ที่ ............  ตำบลอุใดเจริญ  
อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ในโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 
 
ข้อมูลผู้เข้าประกวด 

1. ชื่อ-สกุล (เด็กชาย/นาย) ................................................................ ........................................................... 
2. วัน/เดือน/ปีเกิด ...............................................................................  อายุ ...................ปี ................. เดือน 
3. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ............................ ชื่อสถานศึกษา ............................................................... ..............หรอื 
4. ประกอบอาชีพ .............................................................. ชื่อหน่วยงาน...................................... ................. 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................... หมู่ที่...........  ตำบล ........................... อำเภอ....... ............................. 

จังหวัด ............................................................ 
6. ความสามารถพิเศษท่ีจะแสดงในวันประกวด ......................................................................................... ...... 

 
 ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ กติกา และเกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และ
ยอมรับในกติกาและเกณฑ์การตัดสินดังกล่าว 
 
 

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

            ผู้ส่งเข้าประกวด 
 
 
หมายเหตุ :   ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  27  ตุลาคม  2563  ในวัน และเวลาราชการ ได้ที่ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 
กรณียื่นใบสมัครหลังเวลา 16.30 น. ของวันที่  27  ตุลาคม  2563  ฝ่ายผู้จัดขอสงวนสิทธิ 
ไม่รับสมัคร   

   

ลำดับที่สมคัร .................... 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) 
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ติดภาพถ่ายเต็มตัว หน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 รูปถ่ายเต็มตัว หน้าตรง ขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว) จำนวน  1  ใบ (พร้อมเขียนชื่อ-สกุลไว้หลังรูป) 
 สำเนาสูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าประกวด   จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งเข้าประกวด  จำนวน  1  ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)   จำนวน  1  ชุด 
 
 
 

ลำดับที่สมคัร .................... 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) 



 
 
 

 

หลักเกณฑ์การประกวดกระทง 
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 
------------------------------- 

 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ได้จัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี             
พ.ศ. 2563  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่  31  ตุลาคม  2563  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต) หมู่ที่ 9  ตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  
จังหวัดสตูล 

เพ่ือให้การประกวดกระทง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง          
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ดังนี้ 

1. การรับสมัคร  วันที่  31  ตุลาคม  2563  เวลา  16.00 - 18.00 น. (ต้องนำกระทงมาวัดขนาดในขณะ
ลงทะเบียนสมัคร และทดสอบการลอยน้ำ) 

2. การประกวดและตัดสิน  วันที่  31  ตุลาคม  2563  เวลา  18.00 - 19.00 น. 
3. การประกาศผลและมอบรางวัล  วันที่  31  ตุลาคม  2563  ณ เวทีกลางการจัดงานประเพณี 
4. สถานที่รับสมัคร   ณ กองอำนวยการ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

                      เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (บ้านไร่สาธิต) 
5. ประเภทการประกวด   ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
6. หลักเกณฑ์การส่งกระทงเข้าประกวด 

6.1   กระทงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยวัดจากฐานกระทงให้อยู่ระหว่าง 30 - 50 เซนติเมตร 
  สำหรับฐานกระทง (ฐานลอย) ต้องทำจากวัสดุธรรมชาติ เท่านั้น 

6.2   กระทงท่ีส่งเข้าประกวดต้องประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเสริมได้ 
  ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ทำให้เกิดมลภาวะ 

6.3   วัสดุธรรมชาติที่ใช้ประดิษฐ์สามารถย้อมสีได้ 
6.4   มีองค์ประกอบของวัฒนธรรมครบถ้วน เช่น ใบตอง ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ 
6.5   กระทงท่ีส่งเข้าประกวด จะต้องลอยน้ำได้จริง 
6.6   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดไม่มีสิทธิโต้ แย้ง 

 

7. เกณฑ์การตัดสิน   
ประเภทสวยงาม (100 คะแนน) ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (100 คะแนน) 

สวยงาม กลมกลืน ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน สวยงาม กลมกลืน ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
รูปทรง สมดุล เหมาะสม 20 คะแนน รูปทรง สมดุล เหมาะสม 20 คะแนน 
สื่อความหมายชัดเจน 20 คะแนน สื่อความหมายชัดเจน 20 คะแนน 
วัสดุธรรมชาติ และการตกแต่ง 20 คะแนน วัสดุธรรมชาติ และการตกแต่ง 20 คะแนน 
ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี 20 คะแนน ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี 20 คะแนน 

/8.  หลักฐาน... 
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8. หลักฐานการสมัคร 
8.1  ใบสมัครการประกวดกระทง    จำนวน  1  ฉบับ 
8.2  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งกระทงเข้าประกวด จำนวน  1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

 
9. รางวัลการประกวดกระทง 

ประเภทสวยงาม 
 รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
 รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และเชิญหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนส่งกระทงเข้าประกวด
ในการจัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ โทรศัพท์ 0 7477 5080 ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายพรภิรมย์  คมขำ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดกระทง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  ๒๕63 

ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
(บ้านไร่สาธิต) หมู่ที่ 9  ตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  จังหวดัสตูล 

 
 
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว..............................................................................ที่อยู่บ้านเลขที่....................................... 
หมู่ที่...........  ตำบล ...................... อำเภอ.................................... จังหวัด ............................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.................................................................................................. ................................. 
มีความประสงค์ส่งกระทงเข้าประกวดในนามของ ...................................................................................................  
ในโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 
 
โดยมีความประสงค์จัดส่งกระทงเข้าประกวดในประเภท (โปรดทำเครื่องหมาย  หน้าประเภทที่จัดส่งประกวด) 

 
  ประเภทสวยงาม      ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

 
 ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ กติกา และเกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และ
ยอมรับในกติกาและเกณฑ์การตัดสินดังกล่าว 
 
 

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

            ผู้ส่งกระทงเข้าประกวด 
 
 
หมายเหตุ :   ยื่นใบสมัครในวันที่  31  ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ กองอำนวยการ   

ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
(บ้านไร่สาธิต) หมู่ที่ 9  ตำบลอุใดเจริญ  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 

   
 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานกระทงเท่ากับ ..............................................เซนติเมตร 

 ทดสอบแล้วลอยน้ำได้           ทดสอบแล้วลอยน้ำไมไ่ด้ 
 

ลำดับที่สมคัร .................... 
(สำหรับเจ้าหน้าที่) 


