
 
 
 

 
หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ 

งานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 
วันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน 2562 

ณ บริเวณสวนภูมิทัศนห์น้าหาด หาดเจ้าสำราญ 
.................................................. 

 เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ กำหนดให้มีการดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง  ในวันจันทร์ที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสวนภูมิทัศน์หน้าหาด หาดเจ้าสำราญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยกำหนดให้มีการ
ประกวดหนูน้อยนพมาศ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. กำหนดการจัดการประกวด วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
 
2. แนวคิดการประกวด  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน  
 
3. สถานที่จัดการประกวด  บริเวณสวนภูมิทัศน์หน้าหาด หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 - รายงานตัว เวลา 17.00 น. ณ เวทีการประกวด (ไม่ตรงเวลาถือว่าสละสิทธิ์)  
 
4. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ   
 4.1  ต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น 
 4.2  มีอายุระหว่าง  6 - 12  ปี นับถึงวันที่ประกวด  (11 พฤศจิกายน 2562) 
 4.3  แต่งกายด้วยชุดไทย 
 4.4  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี 
 
5. หลักฐานในการสมัคร  
 5.1  ใบสมัคร (ตามทีเ่ทศบาลหาดเจ้าสำราญกำหนด) จำนวน 1 ชุด 
 5.2  สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน 1 ชุด 
 5.3  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 1 ใบ 
 5.4  รูปถ่ายสีเต็มตัว     จำนวน 1 ใบ 
 5.5  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)    
 5.6  ค่าสมัคร       คนละ  300  บาท 
 
6. กำหนดส่งใบสมัคร  

ส่งใบสมัครได้ตั ้งแต่บัดนี ้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ  ณ กองการศึกษา  
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โดยดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร 
ได้ทาง www.hadchaosamran.go.th 
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7. ผู้เข้าประกวด จะต้องเตรียมตัว ดังนี้  
7.1  จะต้องมีพ่ีเลี้ยงในการกำกับดูแลการเข้าประกวด และอนุญาตให้พ่ีเลี้ยงเข้าไปในบริเวณหลังเวทีการ  

           ประกวดได้เพียง 1 คนเท่านั้น  
7.2  จะต้องเตรียมเครื่องแต่งกาย  

  รอบแรก ชุดไทย  
   - แต่งกายชุดไทย  
  รอบสอง ชุด การแสดงความสามารถพิเศษ  (เฉพาะผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คน) 
   - การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย/ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน  
   - โดยจัดเตรียม CD และ อุปกรณ์ประกอบการแสดง (ไม่เกินคนละ 4 นาที)  
 7.3  ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องแต่งกายสุภาพ ห้าม โป๊ เปลือย หรือ ไม่เหมาะสม  
 7.4  ผู้เข้าประกวดต้องทำการแต่งหน้า/แต่งกายให้เรียบร้อยก่อนการรายงานตัวต่อฝ่ายการประกวด  
 
8. เกณฑ์ตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ   
 รอบท่ี 1  จำนวน  80  คะแนน  ประกอบด้วย 

-  การแต่งกาย  จำนวน 20  คะแนน  
-  หน้าตา ทรงผม จำนวน 20  คะแนน 

  -  บุคลิกภาพ  จำนวน 20  คะแนน 
  -  ความกล้าแสดงออก จำนวน 20 คะแนน  

 รอบท่ี 2  จำนวน  20  คะแนน  ประกอบด้วย 
- การแสดงความสามารถพิเศษ  จำนวน 10 คะแนน  (เฉพาะผู้ที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย)  
- ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม  จำนวน  10 คะแนน (เฉพาะผู้ที่เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย)  
 

รวม  100  คะแนน 
 
9. การตัดสิน  
 9.1  การตัดสินการประกวดกระทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 9.2  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์ประท้วงคณะกรรมการ  
        จัดการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 9.3  ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์นี้ให้คณะกรรมการจัดการประกวดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
 
10.  รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด 
 10.1  รางวัลชนะเลิศ  จะได้รับเงินรางวัล  จำนวน  8,000  บาท  พร้อมสายสะพาย 
 10.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล  จำนวน 6,000 บาท พร้อมสายสะพาย 
 10.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล  จำนวน 4,000  บาท พร้อมสายสะพาย 
 10.4  รางวัลชมเชย   จำนวน  2  รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน  3,000 บาท  พร้อมสายสะพาย 
 

…………………………………………………………… 
 



ลำดับที.่............................  
 (สำหรับเจ้าหน้าที)่  

 
 

ใบสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ  
งานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ 

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
ณ บริเวณสวนภูมิทัศนห์น้าหาด หาดเจ้าสำราญ 

 
ข้าพเจ้า เด็กหญิง/นางสาว…….………….…...……..………….สกุล…………..………….…………………ชื่อเล่น………………………  

อายุ……….……....…ปี เกิดวันที่………..…….…...…เดือน………………..……………….…….…..……….พ.ศ……..………….………..

หมายเลขโทรศัพท์…………………….….……มือถือ...........................................อีเมล....................................................... 

ภูมิลำเนา บ้านเลขท่ี…………….หมู่ที่………………….ตำบล………………..……………………อำเภอ.………..…...……………….…  

จังหวัด……………………………….....……………………..ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………….  

งานอดิเรก………………………….................................................................................................……………………………….

คติพจน์ประจำใจ…………................................................................................……………………………………………………..  

มีความประสงค์ทีจ่ะเขา้ร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ งานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ดังนี้  

1.  สมัครประเภท หนูน้อยนพมาศ   

2.  การแสดงความสามารถพิเศษ มีการแสดงความสามารถพิเศษ ชุด.......................................................................  

ไม่มีการแสดงความสามารถพิเศษ เนื่องจาก.......................………………………………….………………………………………….  

โดยเขา้ร่วมประกวดในนาม ..............................…………………………………………………….……………………………………….  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขา้พเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่กำหนดทุกประการ  

หลักฐานการสมัคร 
   รูปถา่ยหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว      จำนวน  1  ใบ  
   รูปถ่ายสีเต็มตัว      จำนวน  1  ใบ 
   สำเนาบัตรประชาชน      จำนวน  1  ชุด 
   เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)........................................................  จำนวน.......ชุด 
 

 

                                  ลงชื่อ..............................................................ผู้สมัคร 
                                       (..................................................................) 
    วันที่................................................................ ....... 
หมายเหตุ : ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ทาง www.hadchaosamran.go.th 


