
หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนางนพมาศ (หมู่บ้านละ 1 คน) 
1.1 เป็นสุภาพสตรี อายุ 16 – 29 ปี (เกิดตั้ง พ.ศ.2536 - 2549)  ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป 
1.2 สถานภาพโสด (ไม่เคยผ่านการแต่งงานและการมีบุตรมาก่อน) 
1.3 เป็นบุคคลที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลกุดเรือ (ตามเขตหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวด)  
1.4 เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง 

 

2. หลักฐานการสมัคร 
 2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  2  ฉบับ 
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)   จำนวน  2  ฉบับ 
 2.3 รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาดโปสการ์ด 4 x 6 นิ้ว    จำนวน  1  รูป 
       (รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง) 
 

3. การแต่งกาย 
 แต่งกายด้วยไทย ผ้าสไบ ผ้าถุงยาว รองเท้าส้นสูง (ไม่จำกัดความสูง) เครื่องประดับและทรงผมเกล้า
ตามอัธยาศัย 
 

      
 

4. หลักเกณฑ์การประกวดและหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนนรวมทั้งสิ้น  (100 คะแนน) แบ่งเป็น 
 4.1 รอบเดินโชว์ตัว เก็บคะแนนความสวยงาม 70 คะแนน  พิจารณาจาก 
  - หน้าตา  ผิวพรรณ    15 คะแนน 
  - รูปร่าง สัดส่วน     15 คะแนน 
  - ความสวยงามของเครื่องแต่งกาย   20 คะแนน 
  - บุคลิภาพ กิริยามารยาท    20 คะแนน 
 4.2 รอบการแสดงความสามารถพิเศษ (ไม่เกิน 3 นาที) 15 คะแนน 
  หากผู้เข้าประกวดมีความจำเป็นต้องใช้แฟลชไดร์ฟ หรือแผ่น CD (จะต้องมีเฉพาะเพลงที่ใช้
ในการประกวดเท่านั้น) ต้องเตรียมนำส่งให้เจ้าหน้าที่ในเวลารายงานตัว  

4.3 รอบปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม (1 นาที) 15 คะแนน 
 

**  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ** 
/5.เงินรางวัล... 



- 2 – 
5. เงินรางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ   เงินสด   จำนวน 4,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด จำนวน  3,000 บาท  พร้อมสายสะพาย 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด จำนวน  2,000 บาท  พร้อมสายสะพาย 
 

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้เข้าประกวดสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล    
กุ ด เรื อ  หั ว ข้ อ ข่ า ว ป ระช าสั ม พั น ธ์  https://www.kudruea.go.th/index/   ตั้ ง แ ต่ บั ด นี้  – วั น ที่                          
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045210810 – 1 
 

7. วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว 
ผู้เข้าประกวดทุกท่านต้องมารายงานตัวในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.      

ณ กองอำนวยการ บริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kudruea.go.th/index/


หลักเกณฑ์การประกวดกระทงประเภทสวยงาม 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัต/ิหลักฐานการส่งเข้าประกวด 
หมู่บ้านในเขตตำบลกุดเรือ ส่งกระทงเข้าประกวด หมู่บ้านละ 1 ใบ 

 1.1 ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตตำบลกุดเรือ 
 1.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้สง่กระทงเข้าประกวด (พร้อมรับรองสำเนา)   จำนวน 2 ฉบับ 
 1.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ส่งกระทงเข้าประกวด (พร้อมรับรองสำเนา)  จำนวน 2 ฉบับ 
 

2. เกณฑ์การตัดสินประเภทกระทงสวยงาม 
 2.1 ขนาดกระทง จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
 2.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ดังนี้ 
  - รูปทรง       15 คะแนน 
  - องค์ประกอบในกระทง เช่น ธูป เทียน ฯลฯ  10 คะแนน 
  - วัสดุเน้นธรรมชาต ิ     15 คะแนน 
  - การทรงตัวในน้ำ     25  คะแนน 
  - ความสวยงาม ประณีต     25 คะแนน 
  - สี แสง       10  คะแนน 
 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล    
กุ ด เรื อ  หั ว ข้ อ ข่ า ว ป ระช าสั ม พั น ธ์  https://www.kudruea.go.th/index/   ตั้ ง แ ต่ บั ด นี้  – วั น ที่                          
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045210810 – 1 
 

4. เงินรางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   จำนวน 3,000 บาท   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด จำนวน  2,000 บาท   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด จำนวน  1,500 บาท   
 

หมายเหตุ 
* ลงทะเบียนพร้อมส่งกระทง  วันที่  8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น.                   

ณ กองอำนวยการ บริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
* กระทงที่ส่งประกวดจะได้รับมอบรางวัลหลังพิธีเปิดงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kudruea.go.th/index/


หลักเกณฑ์การประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัต/ิหลักฐานการส่งเข้าประกวด 
 โรงเรียนในเขตตำบลกุดเรือส่งกระทงเข้าประกวด โรงเรียนละ 1 ใบ 

1.1 ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตตำบลกุดเรือ 
 1.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้สง่กระทงเข้าประกวด (พร้อมรับรองสำเนา)   จำนวน 2 ฉบับ 
 1.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ส่งกระทงเข้าประกวด (พร้อมรับรองสำเนา)  จำนวน 2 ฉบับ 
 

2. เกณฑ์การตัดสินประเภทกระทงความคิดสร้างสรรค์ 
 2.1 ขนาดกระทง จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
 2.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ดังนี้ 
  - รูปทรง       15 คะแนน 
  - องค์ประกอบในกระทง เช่น ธูป เทียน ฯลฯ  10 คะแนน 
  - วัสดุเน้นธรรมชาต ิ     15 คะแนน 
  - การทรงตัวในน้ำ     25  คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม ประณีต  25 คะแนน 
  - สี แสง       10  คะแนน 
 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล    
กุ ด เรื อ  หั ว ข้ อ ข่ า ว ป ระช าสั ม พั น ธ์  https://www.kudruea.go.th/index/   ตั้ ง แ ต่ บั ด นี้  – วั น ที่                          
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045210810 – 1 
 

4. เงินรางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   จำนวน 3,000 บาท   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด จำนวน  2,000 บาท   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด จำนวน  1,500 บาท   
 

หมายเหตุ 
* ลงทะเบียนพร้อมส่งกระทง  วันที่  8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น.                   

ณ กองอำนวยการ บริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
* กระทงที่ส่งประกวดจะได้รับมอบรางวัลหลังพิธีเปิดงาน 
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หลักเกณฑ์การแข่งเรือ ประเภท 7 ฝีพาย 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.1 นักกีฬาที่ เข้าร่วมการแข่งขัน เพศชาย ต้องตรวจสอบคุณสมบัติความพร้อมด้านร่างกาย              
ด้านสุขภาพ ด้วยตนเองในการแข่งขันกีฬาทางน้ำ 

1.2 นักกีฬาต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในหมู่บ้านที่ลงแข่งขัน ตำบลกุดเรือ อำเภอ           
ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
  

2. กำหนดรับสมัครและการแข่งขัน 
2.1 สามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ หัวข้อ
ข่ าวป ระชาสั ม พั นธ์  https://www.kudruea.go.th/index/   ตั้ งแต่ บั ดนี้  – วันที่  7  พ ฤศจิ ก ายน             
พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045210810 – 1  

2.2 เอกสารประกอบการสมัคร  
- เอกสารผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ดังนี้ 

 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)   จำนวน    2 ฉบับ 
 สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)  จำนวน    2 ฉบับ 
2.3 หมู่บ้านส่งนักกีฬา หมู่บ้านละ 1 ทีม 

 2.4 จับสลากแบ่งสาย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดเรือ ชั้น 2 
 2.5 เริ่มการแข่งขัน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 เป็นต้นไป 
 

3. เกณฑ์การตัดสินการแข่งเรือ 
3.1 เรือลำใดเข้าเส้นชัยก่อน-หลัง กรรมการเส้นชัยจะเป็นผู้ตัดสิน 
3.2 การตัดสินแพ-้ชนะ จะตัดสินโดยส่วนปลายสุดของเรือตามสภาพสัมผัสเส้นสมมุติในลู่ของตน
เท่านั้น 
3.3 เรือท่ีจะชนะเมื่อท้ายเรือผ่านเส้นชัยไปแล้ว และฝีพายต้องอยู่ครบตามจำนวนของประเภทนั้น ๆ 
ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันจนสิ้นสุดการแข่งขัน 
3.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่าง
เคร่งครัด 
3.5 ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และปฏิบัติ
ตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

 

4. เงินรางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   จำนวน 3,500 บาท   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด จำนวน  2,500 บาท   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด จำนวน  1,500 บาท   
 

หมายเหตุ 
* ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมร่วมพิธีเปิด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น.                   

และเริ่มการแข่งขันหลังจากพิธีเปิด ณ บริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

https://www.kudruea.go.th/index/


หลักเกณฑ์การแข่งขันชกมวยทะเล 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.1 นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพศชาย และเพศหญิง ต้องตรวจสอบคุณสมบัติความพร้อม                
ด้านร่างกาย ด้านสุขภาพ ด้วยตนเองในการแข่งขันกีฬาทางน้ำ 

1.2 นักกีฬาต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในหมู่บ้านที่ลงแข่งขัน ตำบลกุดเรือ อำเภอ           
ทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

2. กำหนดรับสมัครและการแข่งขัน 
2.1 สามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ หัวข้อ
ข่ าวป ระชาสั ม พั นธ์  https://www.kudruea.go.th/index/   ตั้ งแต่ บั ดนี้  – วันที่  7  พ ฤศจิ ก ายน             
พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045210810 – 1  

2.2 เอกสารประกอบการสมัคร 
 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)   จำนวน    2 ฉบับ 
 สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)  จำนวน    2 ฉบับ 
2.3 หมู่บ้านส่งนักกีฬาประเภทละ 1  คน ดังนี้ 

ประเภทชาย  1   
ประเภทหญิง  1  

 2.4 จับสลากแบ่งสาย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดเรือ ชั้น 2 
 2.5 เริ่มการแข่งขัน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 เป็นต้นไป 
  

3. ระเบียบกติกาการแข่งขัน 
 3.1 การแข่งขันจะทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออก และเป็นการแข่งขันแบบหาผู้ชนะ 2 ใน 3 นักกีฬา
ที่ชนะ 2 ยก จะเป็นฝ่ายเข้ารอบต่อไป 
 3.2 การแข่งขันจะแข่งขันบนอุปกรณ์ที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้  
 3.3 การแข่งขันจะต้องสวมนวมนักมวยที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียม 
 3.4 นักกีฬาจัดเตรียมชุดสำหรับการแข่งขันด้วยตนเองตามความเหมาะสม 
 3.5 การแข่งขันหากนักมวยตกลงน้ำถือว่าเป็นฝ่ายแพ้ หากตกลงน้ำทั้งสองคน ผู้ที่ตกลงน้ำก่อนจะ
เป็นฝ่ายแพ้ ผู้ที่ตกลงน้ำทีหลังจะเป็นฝ่ายชนะ 
 3.6 การแข่งขันให้นักกีฬาฟังเสียงสัญญาณเสียงนกหวีดก่อนเริ่มการแข่งขันทุกครั้ง 
 

3. เงินรางวัล 
 - ประเภทมวยทะเล ชาย / หญิง 
  รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   จำนวน    700 บาท   
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด จำนวน     500 บาท   
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด จำนวน     400 บาท   
 

หมายเหตุ 
* ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมร่วมพิธีเปิด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น.                   

และเริ่มการแข่งขันหลังจากพิธีเปิด ณ บริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี 

https://www.kudruea.go.th/index/

