
หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ  
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)  

วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลก้านเหลอืง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

***********************************************  
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนางนพมาศ  
 ๑) เป็นสุภาพสตรี  
 ๒) อายุ ๑๓  ปีเป็นต้นไป 
 ๓) สถานภาพโสด  
 ๔) เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง  
 ๕)  หลักฐานผลการตรวจโควิด-๑๙  (ATK) 
๒. การรับสมัคร 
 ๒.๑ หลักฐานการสมัคร  
 ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน ๒ ฉบับ  
 ๒) รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาดโปสการ์ด ๔ x ๖ นิ้ว จำนวน ๑ รูป  
 ๓) รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป  
             (รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน,ไม่สวมแว่น,หน้าตรง)  
 ๒.๒  จำนวนรับสมัคร 
 -  รับไม่เกิน  จำนวน  ๒๕  คน 
3. ค่าสมัคร 
 -  ค่าสมัคร  300 บาท  (ไม่คืนเงินค่าสมัครให้ทุกกรณี) 

๔. การแต่งกาย  
 แต่งกายด้วยชุดไทย สไบ ผ้าถุงยาว (ประยุกต์) ทรงผม เครื่องประดับตามอัธยาศัย  

๕. หลักเกณฑ์การประกวดและหลักเกณฑ์การให้คะแนน  
๕.1. การประกวดนางนพมาศ  ประเภทสวยงาม 
รอบคัดเลือก   (๑๐๐ คะแนน) 
 รอบที่ ๑ เดินโชว์ตัว เก็บคะแนน  

-  ความสวยงาม      จำนวน ๔๐ คะแนน 
- (เดินโชว์ตัว ๑ รอบ  รับดอกไม้  ยืนแถวรอ) 

 รอบที่ ๒ แนะนำตัว   (รับดอกไม้) 
  - บุคลิกภาพ ท่าทาง     จำนวน ๔๐ คะแนน  
  (เดินโชว์ตัว ๑ รอบ  แนะนำตัว   รับดอกไม้  ยืนแถวรอ) 
 รอบที่ ๓  
  - การแสดงความสามารถพิเศษ (ไม่เกิน ๕ นาที) จำนวน  ๒๐ คะแนน  
   (เดินโชว์ตัว ๑ รอบ  แสดงความสามารถ   รับดอกไม้  ยืนแถวรอ) 
        คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน  
 



รอบตัดสิน (ผู้เข้ารอบ ๕ คนสุดท้าย) การตอบคำถาม ปฏิภาณไหวพริบ  (๕๐ คะแนน) 
  - ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคําถาม   จำนวน  ๒๐  คะแนน  
  - ทวงทาวาจา กิริยามารยาท และความมั่นใจ  จำนวน  ๒๐  คะแนน 
  - การใช้ภาษาท่ีถูกต้อง    จำนวน  1๐  คะแนน  
  
        คะแนนรวมทั้งสิ้น ๕๐ คะแนน  
๕.๒. การประกวดนางนพมาศ  ประเภทขวัญใจมหาชน 

- ตัดสินจากดอกไม้ พวงมาลัย หรือตามท่ีทางเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด 
  
** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิน้สุด ห้ามไม่มีการประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น **  

๖. เงินรางวัลกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ  
 - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  โล่รางวัล พร้อมสายสะพาย เกียรติบัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท โล่รางวัล เกียรตบิัตร 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันอับ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท โล่รางวัล เกียรติบัตร 
 - รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท โล่รางวัล พร้อมสายสะพาย เกียรติบัตร 

๗. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 ๗.๑ รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่บัดนี้ – ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ ภายในวัน 
เวลาราชการ ได้ท่ีกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลก้านเหลือง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทรศัพท์ 
๐๘๔-๕๗๖๔๕๙๙, ๐๙๘-๘๙๔๒๒๘๙ ในวันเวลาราชการเท่านั้น  
 
๘. วันประกวดนางนพมาศ  
 การประกวดใน วันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มารายงานตัว เวลา ๑8.๐๐น. เป็น
ต้นไป ณ กองอำนวยการสถานท่ีจัดงาน วัดจุมพล  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เริ่ม
ประกวด เวลา ๑๙.๐๐น. เป็นต้นไป 
๙.  นางงาม/พี่เลี้ยงนางงาม 
 ต้องทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลตำบลก้านเหลืองจึงถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ 
10. ผู้รับผิดชอบประสานงานการรับสมัครเทศบาลตำบลก้านเหลอืง 
 ๑.  นายสุระ  มาเบ้า  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   โทร  08-4576-4599 
 ๒.  นายวัชระ  ปราบ  ณ  ศักดิ์ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ โทร  08-9937-7900 
 3.  นางสาววีณา  จูมพลมา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  โทร  09-8894-2289 
 
 

 
QR CODE ไลน์กลุ่มนางนพมาศ 65 

 
กองการศึกษา  เทศบาลตำบลก้านเหลือง 

12/ตุลาคม/๒๕๖๕ 



บันทึกข้อตกลง 
 

เขียนที........................................................... 
วันท่ี.....................เดือน..........................................พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  กองอำนวยการประกวดนางนพมาศ  วัดจุมพล   
ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 
  ข้าพเจ้า(ช่ือ-สกุล)...............................................................................อายุ....................ป ี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี...............หมูท่ี่...............ตำบล...............................................อำเภอ.................................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์................................ 
ข้าพเจ้า (   ) เป็นนางนพมาศผู้เข้าประกวด  หมายเลข...................... (   ) เป็นผู้มีเกี่ยวข้องนางนพมาศผู้เข้า
ประกวด  หมายเลข......................เป็น..................................................... 
  ขอปฏิบัติตามข้อกำหนด  ดังนี้ 
  1. จะนำผู้เข้าประกวดตามวันเวลาท่ีกำหนด 
  2. ยินยอมจ่ายค่าสมัครโดยไม่เรียกร้องคืนค่าสมัครประการใดๆท้ังส้ิน 
  3. จะยอมรับการตัดสินของทางคณะกรรมการตัดสินด้วยดี 
  4. จะไม่ก่อเหตุรำคราญหรือทำการทักท้วงใดๆท้ังส้ินหากพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นไปตามความจริง
  ข้าพเจ้ายินดียอมรับการตัดสินของทางคณะกรรมการทุกประการ 
  ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจในการทำข้อตกลง และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ 
 

                
                ลงช่ือ....................................................................ผู้ทำบันทึกขอ้ตกลง 

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

.............................................................................................................................................................................. 
สำหรับเจ้าหน้าที ่

 
 ข้าพเจ้า.......................................................................ตำแหน่ง........................................................
สังกัด.....................................เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
ได้ทำความเข้าใจและทำข้อตกลงกับ(ช่ือ-สกุลผู้ทำข้อตกลง................................................................................. 
(   ) นางนพมาศผู้เข้าประกวด  หมายเลข...................... (   ) ผู้มีเกี่ยวข้องนางนพมาศผู้เข้าประกวด  หมาย
เลข......................เป็น.....................................................เรียบร้อยด้วยดีทุกประการ 
 
 
 

                ลงช่ือ....................................................................ผู้ทำบันทึกขอ้ตกลง 
(..........................................................) 
........................................................... 


