
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
เรื่อง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2561 

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

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้ก าหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2561     
โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง  ประเภทสวยงาม ประเภท              
ความคิดสร้างสรรค ์และมีการแสดงบนเวที             

 องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จึงประกาศเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ก าหนดการจัดงาน   
วันที่  22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ต าบลละอาย          

อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช      
 

 2. กิจกรรมการประกวด ประกอบด้วย    
  2.1  การประกวดหนูน้อยนพมาศ 
 

  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
1. เพศหญิง อายุ 6-8 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2553 – 2555)   
2. ผู้สมัครหนูน้อยนพมาศ ภูมิล าเนาของผู้สมัครอยู่ในต าบลละอาย อ าเภอฉวาง    

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

หลักฐานและเอกสารในการสมัคร 
    1. ใบสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 

ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง จ านวน 1 รูป (ใบสมัครรับได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย)  

    2. ส าเนา สูติบัตร หรือส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้สมัคร อย่างละ 2 
ฉบับ 

    3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ส่งเข้าประกวด อย่างละ 2 ฉบับ 
 

การรับสมัคร 
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ งานส่งเสริมการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ในวันและเวลาราชการ     
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร)  

 
 

 
 

/ การด าเนิน... 
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การด าเนินการประกวด 
1. หมายเลขผู้สมัครเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ จะเรียงล าดับจากการมารายงานตัว

ก่อนหลัง  
2. ผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ จะต้องมารายงานพร้อมกระทง และอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การแสดง ณ กองประกวดหนูน้อยนพมาศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ก่อนเวลา
18.00 น. (หากเกินเวลา 18.00 น. ทางกองประกวดจะไม่รับลงทะเบียนรายงาน
ตัวผู้เข้าประกวด) 

3. การด าเนินการประกวดหนูน้อยนพมาศมีทั้งหมด 2 รอบ และคณะกรรมการผู้ตัดสิน
จะตัดสินให้ได้รับรางวัลตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
 

มารยาท  
1. ผู้ประกวดหนูน้อยนพมาศและผู้ส่งหนูน้อยนพมาศเข้าประกวดจะต้องรักษามารยาท

อันดีงาม 
2. ผู้ประกวดหนูน้อยนพมาศและผู้ส่งหนูน้อยนพมาศเข้าประกวดจะต้องยอมรับ     

ค าตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินด้วยความเคารพ และยอมรับผลการตัดสินโดย
ไม่ด าเนินการใดๆ ในอันที่จะเป็นการเสื่อมเสียต่อผู้ส่งประกวดและคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการประกวด 

3. คณะกรรมการด าเนินการจัดการประกวดสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ในกรณี    
ผู้ประกวดหนูน้อยนพมาศและผู้ส่งหนูน้อยนพมาศเข้าประกวด ไม่เคารพในระเบียบ 
กติกา และกระท าการอันน ามาซึ่งความเสียหายต่อการประกวด 
 

หลักเกณฑ์การตัดสิน (รวมทั้งหมด 80 คะแนน) 
ใช้เกณฑ์การตัดสินตามที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศก าหนด ดังนี้ 
1. บุคลิกภาพ (20 คะแนน) 

1.1  การพิจารณาทางร่างกายบุคลิกภาพ การเดิน การยืน ยิ้มแย้มแจ่มใส  
ความน่ารัก น่าเอ็นด ู(10 คะแนน) 

1.2  การแนะน าตนเอง ถูกต้องชัดเจน น้ าเสียงถ้อยค าสุภาพ อ่อนหวาน
มารยาทเรียบร้อย (10 คะแนน) 

2. การแต่งกาย (20 คะแนน) 
2.1  หนูน้อยนพมาศแต่งกายด้วยชุดไทย หรือไทยประยุกต์ ตามประเพณี    

(10 คะแนน) 
2.2  หนูน้อยนพมาศถือกระทงที่ท าจากวัสดุจากธรรมชาติ (10 คะแนน) 

3. ปฏิภาณไหวพริบ (โดยพิจารณาจากการตอบค าถาม) (20 คะแนน) 
ทัศนคดีต่อส่วนรวม การพัฒนาด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

4. ความสามารถพิเศษ (20 คะแนน) 
การแสดงความสามารถพิเศษบนเวท ี 

 
 
 
 

/ วันที่... 
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 วันที ่เวลา และสถานที่ด าเนินการประกวด  
 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ กองประกวดหนูน้อย
นพมาศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
รางวัล     

  เงินรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ  
1. รางวัลทุนการศึกษาชนะเลิศ       เงินรางวัล   จ านวน 3,000.- บาท 
2. รางวัลทุนการศึกษารองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล   จ านวน 2,000.- บาท 
3. รางวัลทุนการศึกษารองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล   จ านวน 1,000.- บาท 
4. รางวัลทุนการศึกษาชมเชย      เงินรางวัล   จ านวน    500.- บาท 
5. รางวัลทุนการศึกษาชมเชย      เงินรางวัล   จ านวน    500.- บาท 

    

   ทั้งนี้ หากมีผู้ประกวดหนูน้อยนพมาศไม่ถึง 5 ราย องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   
ขอยกเลิกการประกวดในครั้งนี้และแจ้งให้ผู้สมัครทราบหลังจากวันสิ้นสุดการสมัครดังกล่าว  

 

  2.2 การประกวดกระทง 
 ประเภทการประกวดกระทง มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทสวยงาม 
2. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
     ผู้สมัครมีภูมิล าเนาของผู้สมัครอยู่ในต าบลละอาย อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ไม่จ ากัดเพศและอายุ) 
 

หลักฐานและเอกสารในการสมัคร 
1. ใบสมัครการประกวดกระทง งานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561         

(แยกประเภทกระทง) 
     2. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ 

 

  การรับสมัคร 
รับสมัครในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ในวันงาน) ณ กองประกวดกระทง 

โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร)  
 
 

การด าเนินการประกวด 
1. หมายเลขของกระทงที่เข้าประกวด จะเรียงล าดับจากการมาสมัครก่อนหลัง และ

แยกประเภทของกระทง 
2. การด าเนินการประกวดกระทงคณะกรรมการผู้ตัดสินกระทงจะตัดสินกระทง

ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ อย่างละ 5 รางวัลตามคุณลักษณะที่
ก าหนด 

 

/ มารยาท... 
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มารยาท  
1. ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดจะต้องรักษามารยาทอันดีงาม 
2. ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดจะต้องยอมรับค าตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินด้วย   

ความเคารพ และยอมรับผลการตัดสินโดยไม่ด าเนินการใดๆ ในอันที่จะเป็นการ
เสื่อมเสียต่อผู้ส่งประกวดและคณะกรรมการด าเนินการจัดการประกวด 

3. คณะกรรมการด าเนินการจัดการประกวดสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดได้ในกรณี   
ผู้ส่งกระทงเข้าประกวด ไม่เคารพในระเบียบ กติกา และกระท าการอันน ามาซึ่ง
ความเสียหายต่อการประกวด 
 

หลักเกณฑ์การตัดสิน 
1. ประเภทสวยงาม (50 คะแนน) 

1.1 ขนาดฐานกระทง ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ต่ ากว่า 6 นิ้ว ความสูง    
ตามความเหมาะสม และต้องเป็นกระทงที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ใบตอง กาบมะพร้าว ดอกไม้สด และวัสดุธรรมชาติอ่ืน ๆ 
ห้ามใช้โฟม พลาสติก สีเคมี หรือวัสดุที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อแม่น้ าล า
คลอง หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิตัดคะแนนได้ตาม
ความเหมาะสม (ยกเว้น วัสดุยึดติด เช่น เข็มหมุด ลวดเสียบ เป็นต้น) และ
ต้องมีธูปเทียนเป็นส่วนประกอบ (20 คะแนน) 

1.2 กระทงมีความประณีต สวยงาม รูปทรงสัดส่วนเหมาะสม สื่อถึงวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง อันดี ง ามของ ไทย  และภาพรวมทั้ งหมดมี           
ความสวยงาม (20 คะแนน) 

1.3 สามารถลอยน้ า การทรงตัวขณะลอยน้ า ความสมดุล แสงสว่างเหมาะสม
สวยงาม (10 คะแนน) 
 

2. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (50 คะแนน) 
2.1 ขนาดฐานกระทง ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ต่ ากว่า 6 นิ้ว ความสูงตาม

ความเหมาะสม ต้องเป็นกระทงที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น 
ใบตอง กาบมะพร้าว ดอกไม้สด และวัสดุธรรมชาติอ่ืน ๆ ห้ามใช้โฟม 
พลาสติก สีเคมี หรือวัสดุที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อแม่น้ าล าคลอง หาก
คณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิตัดคะแนนได้ตามความ
เหมาะสม (ยกเว้น วัสดุยึดติด เช่น เข็มหมุด ลวดเสียบ เป็นต้น) และต้องมี
ธูปเทียนเป็นส่วนประกอบ (20 คะแนน) 

2.2 มีความประณีต สีสันกลมกลืน รูปทรงสัดส่วนเหมาะสม การน าเสนอ      
มีความคิดสร้างสรรค์และสื่อถึงความหมายแนวคิดการประดิษฐ์กระทง 
(20 คะแนน) 

2.3 สามารถลอยน้ า การทรงตัวขณะลอยน้ า ความสมดุล แสงสว่างเหมาะสม
สวยงาม (10 คะแนน) 

 
/ วันที่... 

 



                                       
 

 

 
 



เลขที่รับสมัคร......... 

 
ใบสมัคร 

การประกวดหนูน้อยนพมาศ 
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 

จัดโดย องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
************************ 

รายละเอียดของผู้เข้าประกวด 
ชื่อ-สกุล...................................................................................................................ชื่อเล่น......................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................................................................อายุ..........................ปี........................เดือน 
ความสูง...........................................ซม.              น้ าหนัก……………………….........................กก. 
ชื่อสถานศึกษา..............................................................................................................ระดับชั้น................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.........................หมู่ที…่….............ซอย........................................ถนน............................................. 
ต าบล.............................อ าเภอ..........................จังหวัด..........................................โทรศัพท์...................................... 
ความสามารถพิเศษ..................................................................................................................................................... 
 
รายละเอียดผู้ส่งเข้าประกวด 
ชื่อสกุล............................................................................................................................. .......................................... 
อาชีพ....................................................................สถานที่ท างาน............................................................................... 
โทรศัพท์.................................................................................... ................................................................................. 
 

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

ผู้ส่งเข้าประกวด 
 

เอกสารการรับสมัคร 
 ส าเนา สูติบัตร หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ 
 ส าเนาบัตรประชาชนผู้ส่งเข้าประกวด จ านวน 2 ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ส่งเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ จ านวน 2 ฉบับ 

  

 

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

…………../…………../………….. 
 

 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 - 2 นิ้ว 



 

เลขที่รับสมัคร......... 
ใบสมัคร 

การประกวดกระทง 
ประเภท สวยงาม   

งานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

จัดโดย องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
************************ 

 

ชื่อ-นามสกุล.....................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด………………………..อายุ…………..ปี 

สัญชาติ………………เชื้อชาติ…………………ทีอ่ยู่ บ้านเลขที่………………หมู่ที่……………………….ถนน………………………….. 

ต าบล……………………………………………….อ าเภอ…………………………………จังหวัด………………………………………………… 

อาชีพ....................................................................สถานที่ท างาน............................................................................... 

โทรศัพท์................................................................................................................ ..................................................... 

มีความประสงค์ส่งกระทงประกวดในนาม…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้ายินดีสมัครเข้าร่วมประกวดกระทงในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 วันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จัดโดย องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ณ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ต าบลละอาย 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
          (ลงชื่อ)...............................................  ผู้สมัคร               (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับสมัคร 
             (...........................................................)                         (...........................................................) 
                                                                                      ………………/………………/……………… 

 
 

 
หมายเหตุ 

1. ดูรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การประกวด 
2. ส่งพร้อมส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ 
3. ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ในวันและเวลาราชการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร) 
4. หากมีผู้ส่งกระทงเข้าประกวด ไม่ถึง 5 ราย องค์การบริหารส่วนต าบลละอายขอยกเลิกการประกวดในครั้งนี้

และแจ้งให้ผู้สมัครทราบหลังจากวันสิ้นสุดการสมัคร 
****************************************************************** 

 



 
เลขที่รับสมัคร......... 

ใบสมัคร 
การประกวดกระทง 

ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ 
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 

วันที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
จัดโดย องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
************************ 

 

ชื่อ-นามสกุล.....................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด………………………..อายุ…………..ปี 

สัญชาติ………………เชื้อชาติ…………………ที่อยู่ บ้านเลขที่………………หมู่ที่……………………….ถนน………………………….. 

ต าบล……………………………………………….อ าเภอ…………………………………จังหวัด………………………………………………… 

อาชีพ....................................................................สถานที่ท างาน............................................................................... 

โทรศัพท์................................................................................................................ ..................................................... 

มีความประสงค์ส่งกระทงประกวดในนาม…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้ายินดีสมัครเข้าร่วมประกวดกระทงในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 วันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จัดโดย องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ณ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ต าบลละอาย 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
          (ลงชื่อ)...............................................  ผู้สมัคร               (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับสมัคร 
             (...........................................................)                         (...........................................................) 
                                                                                      ………………/………………/……………… 

 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ดูรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การประกวด 
2. ส่งพร้อมส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ 
3. ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ในวันและเวลาราชการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร) 
4. หากมีผู้ส่งกระทงเข้าประกวด ไม่ถึง 5 ราย องค์การบริหารส่วนต าบลละอายขอยกเลิกการประกวดในครั้งนี้

และแจ้งให้ผู้สมัครทราบหลังจากวันสิ้นสุดการสมัคร 
******************************************************************    


