
 

 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 
เรื่อง  รับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดการประดิษฐ์กระทง  

ตามโครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.2565  
                                             ----------------------------------------------- 
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ร่วมกับพระครูอมรวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอด าเนินสะดวก               
คณะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรฯ แพทย์ประจ าต าบล โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมและประชาชนต าบลท่านัด ได้
ก าหนดให้มีการจัดโครงการจัดงานอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 8 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ วัดอมรญาติสมาคม ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวันลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป และเพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเดิมของไทย  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทง
และกิจกรรมตามโครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.2565 ซึ่งภายในงาน มีการจัด
กิจกรรมดังนี้ 

 - กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ 
 - กิจกรรมประกวดกระทงประดิษฐ์ 
 - กิจกรรมดนตรีและภาพยนตร์ 
 - กิจกรรมท าบุญ ขอขมาพระแม่คงคา บริเวณท่าน้ าริมคลองวัดอมรญาติสมาคม 
 

ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.2565 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอประกาศการรับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวด
กระทงประดิษฐ์ ดังนี้ 

 

ก. การประกวดหนูน้อยนพมาศ  
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.1 หนูน้อยนพมาศ อายุระหว่าง 7 – 12 ปี (เกิดในปี พ.ศ. ..2553...- พ.ศ..2558..) 
          ๑.๒ มีทะเบียนบ้านอยู่ในต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  หรือ เป็นเด็กที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลท่านัด (โดยให้ครูรับรองว่าเป็นเด็กที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนจริง) 
1.3 ต้องมีก านันต าบลท่านัด/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกอบต.แต่ละหมู่บ้านของต าบลท่านัดเป็น 

ผู้รับรองการสมัครเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ  
๒. การรับสมัคร 

2.1 หลักฐานประกอบใบสมัคร  
- ใบสมัคร ๑ ฉบับ ติดรูปถ่าย ไม่จ ากัดขนาด จ านวน ๑ รูป พร้อมกรอกข้อความให้ 

ครบถ้วน และมีชื่อของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต. เป็นผู้รับรอง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 

โดยมีผู้ปกครองรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 



 

 
๒.๒ สถานที่รับ - ส่ง ใบสมัคร 

- สามารถส่งใบสมัคร ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่านัด ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา  
0๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ...032-346210./09-5254-4155 (ศุภางค์). 

๒.3 รับสมัครหนูน้อยนพมาศ จ านวน 16 คน เท่านั้น 
๓. การประกวด 

๓.๑ ผู้สมัครเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศต้องไปรายงานตัว รับหมายเลข ณ เวทีการประกวด 
ในวันอังคาร ที ่8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา ๑6.๓๐ – ๑7.30 น. ณ กองอ านวยการการประกวดหนูน้อย 
นพมาศ วัดอมรญาติสมาคม ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก  

๓.๒ วันประกวด/การตัดสินหนูน้อยนพมาศ  
- วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
- สถานที่ ณ เวทีการประกวดหนูน้อยนพมาศ วัดอมรญาติสมาคม 

๓.๓ เริ่มการประกวดหนูน้อยนพมาศ (หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
- รอบท่ี ๑ เวลา ๑8.3๐ น. (รอบแนะน าตัว และโชว์การถือกระทง) ผู้เข้าประกวด     
- รอบท่ี ๒ เวลา ๑9.15 น. (รอบแสดงความสามารถพิเศษ คนละ ๓ นาที) 
- รอบสุดท้าย เวลา ๒๐.15 น. (รอบตอบค าถาม)   
- ประกาศ ผลการประกวด เวลา ๒๑.๐๐ น. พร้อมมอบถ้วยรางวัล / เงินสด /สายสะพาย  
* ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม* 

4. การแต่งกายของผู้เข้าประกวด 
- ผู้เข้าประกวด ต้องแต่งกายชุดประจ าชาติไทย 

๕ การตัดสินและมอบรางวัล 
๕.๑ การตัดสินคณะกรรมการจะท าการตัดสินการประกวดในคืนวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 

ณ เวทีการประกวดหนูน้อยนพมาศ วัดอมรญาติสมาคม ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
๕.๒ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
๕.๓ การมอบรางวัล จะท าการมอบรางวัล โดยผู้ชนะการตัดสินการประกวด ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ , รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ , รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ , รองชนะเลิศ อันดับที่ ๓  และรางวัลขวัญใจประชาชน 
๕.๔ รางวัลขวัญใจประชาชนให้ตัดสินจากผู้ที่ได้รับพวงมาลัย/ดอกไมมู้ลค่าสูงสุด  

 6. รางวัล 
  - รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยเกียรติยศ สายสะพายและเงินรางวัล จ านวน 5,000 บาท 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จะได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จะได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล จ านวน 2,000  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ จะได้รับเงินรางวัล   จ านวน 1,000  บาท  
- รางวัลขวัญใจประชาชน จะได้รับถ้วยเกียรติยศ สายสะพายและเงินรางวัล  

จ านวน 3,000 บาท  
 7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

๗.๑ การตัดสินหนูน้อยนพมาศ ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๗.๑.1 รอบคัดเลือก พิจารณาจาก ความน่ารัก ความสวยงาม ความน่าประทับใจใน 

บุคลิกภาพ การแต่งกายสวยงาม เหมาะสม ถูกต้องตามกติกา    ๒๐ คะแนน 
๗.๑.๒ รอบที่ 2 และรอบที่ 3 พิจารณาจาก กิริยามารยาท ท่วงท่าในการตัดสินใจ  

ความมั่นใจความกล้าแสดงออก        ๑๕ คะแนน 



 

                    ๗.๑.๓ รอบชิงสุดท้าย พิจารณาจากการสัมภาษณ์ปฏิภาณไหวพริบและการตอบค าถาม 
                  ๑๕ คะแนน 

๗.2 การตัดสินขวัญใจประชาชน พิจารณาจากผู้เข้าประกวดทุกคน โดยตัดสินจากมูลค่า ของ 
พวงมาลัย/ดอกไม้ เป็นเกณฑ์ 
 
 ข. การประกวดกระทงประดิษฐ์  

๑. หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ดังนี้ 
1.1 ขนาดกระทง ฐานมีความกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 เชนติเมตร 

ความสูงตามความเหมาะสม 
1.2 วัสดุที่ใช้ ใช้ใบตอง หรือ วัสดุธรรมชาติ 
1.3 ห้ามใช้สีตกแต่ง 
1.4 การจัดองค์ประกอบ สีสัน ความกลมกลืนของกระทง 

๒. ก าหนดรับสมัคร สถานที่ และหลักฐานการสมัคร 
๒.๑ วันที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ในวันและเวลาราชการ 
๒.๒ สถานที่รับสมัคร 

- สมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่านัด ต าบลท่านัด อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3234- 
6210 /09-5254-4155 
            2.3 วันเวลาและสถานที่ตัดสินการประกวดกระทง 
   - ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดกระทงประดิษฐ์ จะต้องส่งกระทงประดิษฐ์ ภายในวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ณ กองประกวดกระทง วัดอมรญาติสมาคม หากเกิน
ก าหนดระยะเวลา เจ้าหน้าที่จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการส่งกระทงเข้าร่วมประกวด 
   - คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง จะท าการตัดสินการประกวดกระทง ในวันที่  
8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ  กองประกวดกระทง วัดอมรญาติสมาคม 

๒.4 หลักฐานการสมัคร 
- การสมัครประกวดกระทง จะต้องกรอกแบบใบสมัครการเข้าร่วมประกวดกระทง 

ส่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
๓. เกณฑ์การตัดสิน 

๓.๑ การประกวดกระทง 
- ความสวยงาม/ความประณีต    30  คะแนน 
- การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ    30 คะแนน 
- การเลือกใช้แสง / สีที่เป็นธรรมชาติ ในการประดับตกแต่ง 20 คะแนน 
- ขนาด รูปทรง สัดส่วน     20 คะแนน 

3.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
4. รางวัลการประกวดกระทง 

- รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล   จ านวน 3,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จ านวน 2,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จ านวน 1,000 บาท 
- รางวัลชมเชย  จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล   จ านวน    500 บาท 

 



 

 ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศและเข้าร่วมประกวดกระทง สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตาม
วันเวลาที่ก าหนด และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่านัด โทร.....032-346210../09-5254-4155.....ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  
 
 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  27  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖5 
 
 

  (นายสมบัติ    เพ็ญศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด 

 
   

 


