ระเบียบการประกวดนางนพมาศ (รุ่นเยาว์)
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี 2565
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ณ บริเวณท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน หมู่ที่ ๒ ตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 25๖5 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
*********************************
๑. ประเภทการประกวด มี 1 ประเภท
1.1 ประเภท ประกวดนางนพมาศ (รุ่นเยาว์)
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
2.1 นางนพมาศ (รุ่นเยาว์) เป็นเด็กหญิง อายุระหว่าง 8 - 10 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕5
ถึงปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยนับปี พ.ศ.)
2.2 มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
(ไม่น้อยกว่า 6 เดือน) นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร
2.3 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และมีหนังสืออนุญาตให้ประกวดจากสถานศึกษา ในกรณีที่
ผู้สมัครเข้าประกวดเป็นนักเรียน
3. หลักฐานการสมัคร
ข้อ 3.๑ ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินกาหนด)
ข้อ 3.๒ สาเนาสูติบัตร/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
ข้อ 3.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
ข้อ 3.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป
ข้อ 3.๕ หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
4. กาหนดส่งใบสมัคร
ข้อ 4.๑ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 - ๒8 ตุลาคม ๒๕๖5 ในวันเวลาราชการ
ข้อ 4.๒ ส่ง ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๒๙-๑๐๑๒
5. การจัดการประกวด
ข้อ 5.๑ ผู้เข้าประกวด ต้องไปรายงานตัว ณ เวทีการประกวด ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน หมู่ที่ ๒
ตาบลบ่อหิน และติดหมายเลขผู้เข้าประกวด
- นางนพมาศ (รุ่นเยาว์) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 25๖5 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 18.30 น.

6. การแต่งกายผู้เข้าประกวด
นางนพมาศ (รุ่นเยาว์)
รอบแรก การเดินโชว์ ในคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ให้แต่งกายชุดไทยพื้นบ้าน
รอบสอง ชุด การแสดงความสามารถพิเศษ
- โดยจัดเตรียม CD และ อุปกรณ์ประกอบการแสดง (ไม่เกินคนละ ๕ นาที)
7. การประกวด แบ่งเป็น ๓ รอบ
รอบที่ ๑ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตวั บนเวทีพร้อมกับแนะนาตัว
รอบที่ ๒ ผู้ เ ข้ า ประกวดแสดงความสามารถพิ เ ศษ และประกาศผลขวั ญ ใจประชาชน
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบที่ ๓ จานวน ๓ คน
รอบที่ ๓ ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ ๓ ตอบคาถามจากคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินทุกตาแหน่ง
๘. เกณฑ์การประกวด
รอบที่ ๑ ความสวยงาม ( ๘๐ คะแนน )
- รูปร่าง/หน้าตา
๓๐ คะแนน
- การแต่งกาย สวยงาม
๓๐ คะแนน
- กริยาท่าทาง บุคลิกภาพ
๒๐ คะแนน
รอบที่ ๒ ความสามารถพิเศษ
๑๐ คะแนน
รอบที่ ๓ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคาถาม ๑๐ คะแนน (เฉพาะผู้ที่เข้ารอบ ๓ คนสุดท้าย)
๙. การตัดสิน
ข้อ 9.๑ การตัดสินการประกวดกระทาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 9.๒ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์ประท้วง
คณะกรรมการ จัดการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 9.๓ ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์นี้ให้คณะกรรมการจัดการประกวดเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด
หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินขวัญใจมหาชน นับคะแนนจากพวงมาลัย ที่ผู้เข้าประกวดได้รับ
๑๐. รางวัลสาหรับผู้เข้าประกวด
นางนพมาศ (รุ่นเยาว์)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจานวน 7,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลจานวน 5,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลจานวน 3,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร
รางวัลขวัญใจประชาชน เงินรางวัลจานวน 3,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพายและเกียรติบัตร
*** หมายเหตุ เกณฑ์การกาหนดเงินรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงตามจานวนผู้เข้าประกวด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
โทรศัพท์ ๐ – ๗๕๒๙ – ๑๐๑๒

ใบสมัครการประกวดนางนพมาศ (รุ่นเยาว์)
งานประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ประจาปี 2565
**********************
1. ชื่อ เด็กหญิง

ชื่อเล่น

อายุ

ปี ส่วนสูง

ซ.ม. น้าหนัก

รอบเอว

.นิ้ว สะโพก

นิ้ว กาลังศึกษาอยู่

ก.ก. รอบอก

นิว้

2. จัดส่งประกวดโดย (ผู้สนับสนุน) คือ
3. หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 รูปถ่ายหน้าตรง ๒ นิ้ว
 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 รูป
จานวน 1 ฉบับ

4. ผู้ดูแลผู้เข้าประกวด ชื่อ-สกุล
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)
ผู้สมัครเข้าประกวดนางนพมาศ (รุ่นเยาว์) ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่อ……………………………….ผู้ส่งเข้าประกวด
(……………………………………….)

ลงชื่อ……………...........…………….ผู้เข้าประกวด
(……………………………………….)

หมายเหตุ ส่งใบสมัครเข้าประกวดที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๒๙-๑๐๑๒ ตั้งแต่วันที่ 20 - ๒8 ตุลาคม 25๖5

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

อาเภอ

.จังหวัด

อายุ

ถนน

ปี

ตาบล
อนุญาตให้เด็กหญิง

เข้าประกวดนางนพมาศ (รุ่นเยาว์) งานประเพณีลอยกระทง ประจาปี ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
และขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ของการประกวด และตัดสินของ
คณะกรรมการทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้ส่ง
(

สถานที่ติดต่อได้สะดวก
นาย/นาง/นางสาว

หมายเลขโทรศัพท์

)

