
  

 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกใต้ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2563 

ณ บริเวณท่าน  าวัดโพธิ์น้อย หมู่ท่ี 7 บ้านโพธิ์น้อย 
----------------------------------------------------------------- 

           ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกใต้ จะด าเนินการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 
2563ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณ ท่าน  าวัดโพธ์ิน้อย หมู่ที 7 ต าบลตะกุกใต้ อ าเภอวิภาวดี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความส าคัญ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและฟื้นฟู อนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทงใหค้งอยู่ รวมทั งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่น
หลังได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสืบทอดต่อไป ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลตะ
กุกใต้ ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ 

  จึงขอประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมการประกวดข้างต้น ตาม
หลักเกณฑ์การประกวดดังนี   

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ 
1.1 ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเด็ก เพศชาย/หญิง มีอายุระหว่าง 5-12 ปี  
1.2  พูดจาคล่องแคล้ว ชัดเจน สุภาพ มั่นใจในตัวเอง มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และได้รับการ
ยินยอมจากผู้ปกครอง 
1.3 ผู้เข้าประกวด หรือบิดา หรือมารดาของผู้เข้าประกวด ต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
ต าบลตะกุกใต้ อ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ก่อนวันปิดสมัคร 

 2. หลักเกณฑ์ในการส่งผู้สมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ 
   2.1 หนูน้อยนพมาศ จะต้องแต่งชุดไทย พร้อมแต่งหน้าท าผมตามความเหมาะสม เพื่อคงไว้ 
  ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  
   2.2 หนูน้อยนพมาศ จะต้องไปรายงานตัว เพื่อเข้าร่วมประกวดตรงตามเวลาที่ 
   คณะกรรมการก าหนดและต้องปฏิบัติตามก าหนดของคณะกรรมการ หากไม่ปฏิบัติตาม 
   ถือว่า ท่านสละสิทธ์ิในการประกวดครั งนี  
   2.3 หนูน้อยนพมาศแสดงความสามารถพิเศษไม่เกิน 5 นาที   
   2.4 หนูน้อยนพมาศ ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะต้องแสดงปฏิภาณไหว 
   พริบโดยการตอบค าถาม 
 3. หลักฐานในการสมัคร 
  3.1 ใบสมัครการเข้ารับการประกวด ( รับที่ส านักปลัด อบต.ตะกุกใต้ ) 
  3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือสูติบัตร และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  3.3 รูปถ่ายสี ขนาดโปสการ์ด เต็มตัว หน้าตรง จ านวน 1 รูป  
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  4. การตัดสิน 
   คณะกรรมการจะตัดสินผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การตัดสิน และผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิทธ์ิขาด ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้ 
    4.1 เกณฑ์การตัดสินหนูน้อยนพมาศ ประเภทตัดสินจากความสามารถ 
         4.1.1 การแต่งกายถูกต้อง สวยงาม                                      20 คะแนน 
         4.1.2 การพิจารณาทางร่างกาย บุคลิกภาพ การเดิน การยืน            20 คะแนน 
                  ยิ มแย้มแจ่มใส ความน่ารัก น่าเอ็นดู 
         4.1.3 การแนะน าตนเอง ถูกต้องชัดเจน น  าเสียงถ้อยค าสุภาพ          20 คะแนน 
         อ่อนหวาน มารยาทเรียบร้อย 
         4.1.4 มีปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม                              20 คะแนน 
         4.1.5 มีความสามารถพิเศษไม่เกิน 5 นาที                   20 คะแนน 
    4.2 เกณฑ์การตัดสินหนูน้อยนพมาศ ประเภทขวัญใจมหาชน พิจารณาจากคะแนนโหวตของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   5. รางวัลส าหรับการประกวด 
    5.1 รางวัลชนะเลิศ                      รับเงินรางวัล         5,000 บาท          พร้อมสายสะพาย 
    5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        รับเงินรางวัล         3,500 บาท          พร้อมสายสะพาย 
    5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        รับเงินรางวัล         2,500 บาท          พร้อมสายสะพาย 
    5.4 รางวัลชนะเลิศประเภทขวัญใจมหาชน รับเงินรางวัล     4,000 บาท          พร้อมสายสะพาย 

  6. การสมัครเข้าประกวด 
    6.1 ตั งแต่วันที่ 7 - 26 ตุลาคม 2563 ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกใต้ ในวันและ
เวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ****ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร****  
    6.2 ให้ผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ไปลงทะเบียน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั งแต่เวลา 17.00 
น.- 18.30 น. ณ เต็นท์กองอ านวยการ (บริเวณวัดโพธ์ิน้อย) หมู่ที 7 บ้านโพธ์ิน้อย ต าบลตะกุกใต้ อ าเภอวิภาวดี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (หากเลยเวลาถือว่าสละสิทธ์ิ) เริ่มประกวดเวลา 19.00 น. 
     7. การประกวด 
     รอบท่ี 1 แนะน าตัวเอง 
     รอบท่ี 2 แสดงความสามารถพิเศษ 
     รอบท่ี  3 ตอบค าถาม  
     ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกใต้ อ าเภอ
วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-7795-5006 
        
       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  
 
 
                (นายสมโภช นาคครื น) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกใต้ 
 



 

 

  

 

 
 

                                                                                                      
                                                                                                              
 
 


