ระเบียบการการประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงประจาปี 2561
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ณ ท่าเทียบเรือ ท่องเที่ยว อ่าวฉลอง ตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
…………………………………………………………………………………………………………………………..
1. ประเภทการประกวด
ประกวดนางนพมาศ
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
1. นางนพมาศ (สถานภาพโสด) อายุ 16-25 ปี ถึงวันสมัคร (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2536-พ.ศ.2545)
2. มีสัญชาติไทย
3. เพศหญิง
3. การรับสมัคร
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ฉบับ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนา)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนา)
4. รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาดโปสการ์ด 4x6 นิ้ว
(รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน, หน้าตรง,ไม่สวมแว่น,ไม่สวมหมวก)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 รูป

สถานที่รับ – ส่ง ใบสมัคร
1. รับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่ว น
จังหวัดภูเก็ต (ด้านหลังตึก โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ) โทร 0-7621-7087 หรือ
โทร0818155044 คุณ ธัญญรัตน์ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.phuketcity.org หรือ
Facebook : อบจ.ภูเก็ต นิวส์)
4. การประกวด
1. ผู้เข้าสมัครต้องไปรายงานตัว และรับหมายเลขประจาตัว ณ เวทีประกวด ท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00น. - 18.30น.
2. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบจะต้องแสดงความสามารถพิเศษ (ไม่เกิน 5 นาที) สามารถมีผู้ช่วยใน
การแสดงได้ ถ้าการแสดงต้องใช้เพลงประกอบ ต้องนาส่งแผ่น CD ให้เจ้าหน้าที่ตอนรายงานตัว
*****แผ่น CD จะต้องมีเฉพาะเพลงที่ใช้ในการแสดงเท่านั้น *****
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3. เริ่มประกวด ( เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )
o รอบที่ 1 เวลา 19.30 น.
o รอบที่ 2 เวลา 21.45 น.
o แสดงความสามารถพิเศษ ไม่เกิน 5 นาที
o ประกาศผลการประกวด พร้อมมอบถ้วยรางวัล / สายสะพาย เวลา 22.15น.
5. การแต่งกายของผู้เข้าประกวด
o ผู้เข้าประกวด ต้องแต่งกายด้วยชุดไทย สไบ ผ้าถุงยาว
6. การตัดสินและมอบรางวัล
1. การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามไม่ให้มีการประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น
2. การมอบรางวัล จะทาการมอบรางวัล โดย ผู้ชนะการประกวด ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย 5 รางวัล และขวัญใจประชาชน
3. รางวัลขวัญใจประชาชน ให้ตัดสินจากผู้ที่ได้รับ พวงมาลัย สูงสุด
7. เงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ
 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล
 รางวัลชมเชย จานวน 5 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
 รางวัลขวัญใจประชาชน ถ้วยเกียรติยศ+สายสะพาย+เงินรางวัล

15,000 บาท
12,000 บาท
9,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท

8. หลักเกณฑ์การตัดสินนางนพมาศ ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ความน่ารัก ความสวยงาม ความประทับใจในบุคลิกภาพ
10 คะแนน
2. กิริยามารยาท ท่วงท่าในการตัดสินใจ ความมั่นใจ
10 คะแนน
3. การแต่งกายสวยงาม เหมาะสม ถูกต้องตามกติกา
10 คะแนน
4. การแสดงความสามารถพิเศษหรือการสัมภาษณ์
20 คะแนน
5. การตัดสิน ขวัญใจประชาชน พิจารณาจากผู้เข้าประกวดทุกคนโดยใช้จานวนพวงมาลัยเป็นเกณฑ์
รายได้จากการจาหน่ายพวงมาลัย มอบโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
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หมายเลข...............................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครการประกวดนางนพมาศ
งานประเพณีลอยกระทงประจาปี 2561

รูปถ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ขนาด 1 นิ้ว

ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


นางสาว……………………………………………………………..
นามสกุล……………………………………………………………

รูปถ่าย
ขนาดโปสการ์ด
4x6 นิ้ว
(ภาพถ่ายสี ไม่เกิน 6 เดือน, เต็มตัว, ไม่สวมแว่นตา,
ไม่สวมหมวก)



ชื่อเล่น.............................................................



วัน/เดือน/ปีเกิด..................................................



อายุ..................ปี โทรศัพท์...............................



น้าหนัก..................กก.  ส่วนสูง.................ซม.



รอบอก.................นิว้ รอบเอว....................นิว้



รอบสะโพก................นิว้



ที่อยู่ปัจจุบัน ………………………..................................

...............................................................................
...............................................................................


ความสามารถพิเศษ............................................

...............................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่

 รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 4 x 6 นิว้ จานวน 1 รูป
 รูปถ่ายขนาด 1 นิว้
จานวน 1 รูป
 สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
 อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในการแสดง (CD)..........................
ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับสมัคร
.................................................... วันที่รับสมัคร

 ผูส้ ่งเข้าประกวด................................................
...............................................................................
*** ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดอย่างเคร่งครัด หาก
กระทาผิดและแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จข้าพเจ้าจะยอมรับการตัดสิน
ของคณะกรรมการประกวดโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง และยินดีเข้าร่วม
กิจกรรมกับ อบจ.ภูเก็ต หากได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้
ลงชื่อ...................................................................
ผูส้ มัคร

