ใบสมัครเข้ าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ
งานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2563
ณ บริ เวณ หน้ าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ริ มแม่นํ ้าน่าน
*****************
ชื่อผู้เข้ าประกวด เด็กหญิง............................................นามสกุล..............................................
ชื่อเล่น...........................เกิดวันที่.......เดือน......................พ.ศ.............อายุ..........ปี ..........เดือ น
กําลังศึกษาอยูช่ น..................โรงเรี
ั้
ยน......................................................................................
ข้ าพเจ้ า นาย/นางสาว…………………………………………………..ส่งเข้ าประกวดในนาม บริ ษัท/ห้ าง
ร้ าน/หน่วยงาน/………………............................…………………...........................................
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………….
ข้ าพเจ้ า ทราบและจะปฏิบตั ิตามระเบียบหลักเกณฑ์พร้ อมทังร่้ วมกิ จกรรมในการเก็บตัวและซ้ อม ตาม ประกาศของกองประกวดทุกประการ พร้ อมทังได้
้ แนบเอกสาร ดังนี ้
…..รูปถ่าย เต็มตัว และ ครึ่งตัวของผู้เข้ าประกวด ขนาดไม่ตํ่ากว่า 4X6 นิ ้ว
…..สําเนาทะเบียนบ้ าน
…..สําเนาสูติบตั ร
มาด้ วยแล้ วและขอรับรองว่าข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นจริ งทุกประการ

ข้ าพเจ้ าผู้ปกครองขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นเป็ นจริ งทุกประการ

( ลงชื่อ ) ........................................................
ผู้สง่ หนูน้อยนพมาศเข้ าประกวด (.นาย/นาง/นางสาว........................................................)
............./ ................./................
เบอร์ โทรสอบถาม 089-4377792, 082-3933271, 094-6322644, 098-8265165
และรับทราบข้ อมูลช่องทางด้ านล่าง
***โปรดส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
ทางไลน์ https://line.me/R/ti/g/Lkhup4Qqi_
สวนอาหารขวัญข้ าว
ทางเพจเที่ยวเมืองพิจิตร หรื อ พิจิตรบ้ านเราน่าอยู่

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ
งานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2563
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ บริ เวณ หน้ าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ริ มแม่นํ ้าน่าน
หลักฐานการสมัคร
๑.
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าประกวด
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๒.

ต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
เด็กผู้หญิงอายุตงแต่
ั ้ ๑๐-๑๔ ปี บริ บูรณ์ นับจากวันรับสมัคร
หนูน้อยนพมาศจะต้ องมีผ้ สู นับสนุนหรื อสปอนเซ่อร์ ในการส่งเข้ าประกวด

การสมัครเข้ าประกวด
๒.๑ การสมัครเข้ าประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจําปี ๒๕๖๓
๒.๒ ให้ ยื่นใบสมัครเข้ าประกวด
-ทางไลน์ https://line.me/R/ti/g/Lkhup4Qqi_
-สวนอาหารขวัญข้ าว
-ทางเพจเที่ยวเมืองพิจิตร หรื อ พิจิตรบ้ านเราน่าอยู่
๒.๓ กําหนดยื่นใบสมัครถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒.๔ หลักฐานการสมัคร
…..รูปถ่าย เต็มตัว และ ครึ่งตัวของผู้เข้ าประกวด ขนาดไม่ตํ่ากว่า 4X6 นิ ้ว
…..สําเนาทะเบียนบ้ าน
…..สําเนาสูติบตั ร
…..สําเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง

๓.

สถานที่ประกวด
๓.๑ ณ. บริ เวณวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ริมแม่นํ ้าน่าน
๓.๒ ลงทะเบียนรายงานตัว การเข้ าประกวด ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. บริ เวณวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ริ มแม่นํ ้าน่าน
(อาจมีการเปลีย่ นแปลงเวลานัดหมายจากผู้จดั การประกวดอีกอีกครัง้ )

๔.

การแต่ งกาย
แต่งกายชุดไทยถูกต้ องตามแต่ละสมัย หรื อตามแต่ละภาค เพื่อคงไว้ ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี พร้ อมแต่งหน้ าทําผมตามความเหมาะสม
๕. เกณฑ์ การตัดสิน

-

คณะกรรมการจะตัดสินผู้เข้ าประกวดที่มีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ดงั นี ้
ความสวยงาม ความถูกต้ องของการแต่งกาย ตามยุคสมัยที่กําหนด
๒๐ คะแนน
ความสวยงาม ความน่ารัก ใบหน้ า ผิวพรรณ
๒๐ คะแนน
ท่วงที กิริยา มารยาท ความกล้ าแสดงออก ความสามารถ
๒๐ คะแนน
ไหวพริ บปฏิภาณ การตอบคําถาม
๒๐ คะแนน
คะแนนความร่วมมือในการเข้ าซ้ อม ตรงต่อเวลา และกิจกรรมก่อนการประกวด ๒๐ คะแนน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นสิทธิ์ขาดผู้ใดจะโต้ แย้ งมิได้

๖. การตัดสินการประกวด
รอบที่ ๑
- แนะนําตัวผู้เข้ าประกวดทังหมด
้
รอบที่ ๒
- แสดงความสามารถพิเศษ
รอบสุดท้ าย - คัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการสัมภาษณ์ด้วยคําถามพิเศษ
- คัดเลือกผู้ชนะรางวัลหนูน้อยขวัญใจประชาชน โดยการวิธีการโหวตจากผู้เข้ าชมงาน จํานวนมาก
ที่สดุ ของผู้เข้ าร่วมประกวด
๗.

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล X,๐๐๐ บาท มงกุฏพร้ อมถ้ วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล X,๐๐๐ บาท พร้ อมถ้ วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล X,๐๐๐ บาท พร้ อมถ้ วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลหนูน้อยขวัญใจประชาชน เงินรางวัล X,๐๐๐ บาท มงกุฏพร้ อมถ้ วยรางวัลและสายสะพาย

