
 
 

 
 

                                                
                                     

ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
เรื่อง   การรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศจำแลง  ประจำปี  ๒๕๖5 

………………………. 

                    ด้วยเทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและชุมชนภายใน
เขตเทศบาล  กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๖5  ในวันท่ี 8  พฤศจิกายน ๒๕๖5  ณ  บริเวณ
สระน้ำหนองแสง  ต้ังแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ,ประกวดการ               
ร้องเพลงเร็วพร้อมแดนเซอร์,ประกวดนางนพมาศจำแลงและแสงสีเสียงตระการตา 

  ดังนั้นเทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าประกวดนางนพมาศจำแลง 
ประจำปี  ๒๕๖5   โดยผู้สนใจขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐานและสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี  งานการศึกษา                    
ฝ่ายการศึกษา   สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลวาปีปทุม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ต้ังแต่
วันท่ี 25 ตุลาคม 2565 – 31  ตุลาคม  ๒๕๖5  ระหว่างเวลา ๐๘.3๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)              
หรือ http://www.wapeepathumcity.go.th 

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
๑.๑ เป็นสาวประเภทสอง 
๑.๒ ไม่จำกัดอายุ   

   ๑.๓ ไม่ประกอบอาชีพ หรือพฤติกรรมอันเป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม  
 

  ๒. หลักฐานการสมัคร 
   ๒.๑ ใบสมัคร (ขอรับได้ท่ีสถานท่ีรับสมัคร)   จำนวน ๑ แผ่น 
   ๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑ แผ่น 
   ๒.๓ รูปถ่ายหน้าตรง เต็มตัว (ขนาด 5 X 8 นิ้ว)    จำนวน ๑ รูป (ไม่สวมหมวก) 

  ๓. สถานที่ประกวด 
   เวทีกลาง ณ บริเวณสระน้ำหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

  4. กำหนดวันประกวด 
      วันท่ี 8  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 รายงานตัวระหว่างเวลา ๑8.๐๐ น. – 19.00 น.               
และเริ่มประกวดเวลา 19.30  น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ  

 
 
 
 
 
 

http://www.wapeepathumcity.go.th/


-๒- 
 

  5. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด 

     ๑. รางวัลชนะเลิศ  ประกวดนางนพมาศจำแลง  ได้รับรางวัลเงินสด 7,๐๐๐ บาท 
 (เจ็ดพันบาทถ้วน)  พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ 
       ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัลเงินสด 5,0๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ 
     ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัลเงินสด 3,0๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ 
     4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 1,5๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ 
     5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับรางวัลเงินสด 1,5๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ 
    6. รางวัลขวัญใจประชาชน  ได้รับรางวัลเงินสด ๑,0๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)                 
พร้อมสายสะพาย 
    7. รางวัลลูกสาวหล่า  ได้รับรางวัลเงินสด ๑,0๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)                      
พร้อมสายสะพาย 
    8. รางวัลสวยสมวัย  ได้รับรางวัลเงินสด ๑,0๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)                             
พร้อมสายสะพาย 
    9. รางวัลสวยสมบูรณ์ ได้รับรางวัลเงินสด ๑,0๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)                        
พร้อมสายสะพาย 
    10. รางวัลพยายามสวย ได้รับรางวัลเงินสด ๑,0๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)                      
พร้อมสายสะพาย 

หมายเหตุ :   
ก. ค่าสมัคร  300  บาท 
ข. รางวัลลูกสาวหล่า นางงามท่ีมีภูมิลำเนา ทำงาน ศึกษา ในอำเภอวาปีปทุม 
ค. รางวัลสวยสมวัย  อายุไม่เกิน  18 ปีบริบูรณ์ 
ง. ทุกอย่างอยู่ท่ีดุลยพินิจของคณะกรรมการและประธานจัดการประกวด 
จ. หากมีการก่อกวนจากนางงามหรือพี่เล้ียง ตำแหน่งท่ีนางงามได้รับถือเป็นโมฆะ 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                                                             
 

(นายประภาส  กิจจินดาโอภาส) 
           นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 



 
 

 
 

                                                
                                     

ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
เรื่อง   การรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ  ประจำปี  ๒๕๖5 

………………………. 
 

                    ด้วยเทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและชุมชนภายใน
เขตเทศบาล  กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๖5  ในวันท่ี 8  พฤศจิกายน ๒๕๖5  ณ  บริเวณ
สระน้ำหนองแสง  ต้ังแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ,ประกวดการร้อง
เพลงเร็วพร้อมแดนเซอร์และแสงสีเสียงตระการตา 

  ดังนั้นเทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าประกวดนางนพมาศ ประจำปี 
๒๕๖5  โดยผู้สนใจขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐานและสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี   งานการศึกษา   ฝ่ายการศึกษา    
สำนักป ลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลวาปีปทุม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ต้ังแต่                    
วันท่ี 25 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน ๒๕๖5  ระหว่างเวลา ๐๘.3๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
๑.๑ เป็นเพศหญิง โสด อายุ ๑8 - ๒๕ ปบีริบูรณ์ 
๑.๒ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอวาปีปทุม หรือทำงานอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ 

หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
   ๑.๓ ต้องไม่เคยได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ด้านความงามใด ๆ มาก่อน  
   ๑.๔ ผู้เข้าประกวดนางนพมาศทุกคนต้องถือกระทงท่ีประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเข้า
ประกวดในรอบแรกด้วย    
   ๑.๕ ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายชุดไทยจักรีเท่านั้น 
 
  ๒. หลักฐานการสมัคร 
   ๒.๑ ใบสมัคร (ขอรับได้ท่ีสถานท่ีรับสมัคร)   จำนวน ๑ แผ่น 
   ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตร   จำนวน ๑ แผ่น 
   ๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 
          สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ –สกุล (ถ้ามี)   จำนวน ๑ แผ่น 
   2.4  รูปถ่ายหน้าตรง เต็มตัว (ขนาด 5 X 8 นิ้ว)    จำนวน ๑ รูป (ไม่สวมหมวก) 

  ๓. สถานที่ประกวด 
   เวทีกลาง ณ บริเวณสระน้ำหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 



-๒- 
 

  4. กำหนดวันประกวด 
      วันท่ี 8  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 รายงานตัวระหว่างเวลา ๑8.๐๐ น. – 19.00 น.               
และเริ่มประกวดเวลา 19.30  น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ  

  5. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด 
     ๑. รางวัลชนะเลิศ  ประกวดนางนพมาศ ได้รับรางวัลเงินสด 3,๐๐๐ บาท 
 (สามพันบาทถ้วน)  พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ 
       ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัลเงินสด 2,0๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ 
     ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัลเงินสด 1,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ 
    ๔. รางวัลชมเชย 2 คน ได้รับรางวัลเงินสดละ ๑,0๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

  6. เกณฑ์การตัดสิน 
      เกณฑ์คะแนนการประกวดนางนพมาศ (๖๐ คะแนน) 

๑. หน้าตา/ผิวพรรณ   ๑๐  คะแนน 
๒. ทรวดทรง / สัดส่วน  ๑๐  คะแนน 
๓. เส้ือผ้า / อาภรณ์   ๑๐  คะแนน 
๔. จริตกิริยา    ๑๐ คะแนน 
๕. เจรจาพาที  (การสัมภาษณ์) ๑๐ คะแนน 
๖. สุนทรีกลมกลืน (กับกระทง) ๑๐  คะแนน 

 หมายเหตุ :   
ก. ให้คะแนนแต่ละข้อ  ๗,๘,๙, ๑๐  (เต็ม  ๑๐  คะแนน) 
ข. เท่ากับ  ใช้ได้/ดีมาก/ดีเลิศ 
ค. กรรมการท่ีให้คะแนนสูงสุด (ปล่อยคะแนน) กับผู้ให้คะแนนต่ำสุด (กดคะแนน)             

จะถูกตัดออกไป เพื่อตัดอคติ   เพื่อความเป็นธรรม 
ง. นำคะแนนกรรมการ  ๕  คน  ท่ีเหลือไปรวมกัน 
จ. พิจารณาครั้งสุดท้ายแล้วตัดสิน 

รอบ 10 คนสุดท้ายจะมีการสัมภาษณ ์ประกอบการจัดเรียงลำดับเพื่อตัดสิน 
หมายเหตุ : การตัดสินใจของคณะกรรมการท่ีกองประกวดแต่งต้ังตามคะแนนรวม ถือเป็นการตัดสิน 
               โดยเด็ดขาด ผู้เข้าประกวดหรือผู้ส่งเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรืออุทธรณ์ใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  19   เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                                                               
 

(นายประภาส  กิจจินดาโอภาส) 
           นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 



 
 
 

 
 

                                                                                   
ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม 

เรื่อง   การรับสมัครการประกวดขับร้องเพลงเร็วพร้อมแดนเซอร์ ประจำปี  ๒๕65 
………………………. 

                    ด้วยเทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและชุมชน
ภายในเขตเทศบาล  กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๖5  ในวันท่ี 8  พฤศจิกายน ๒๕๖5  
ณ  บริเวณสระน้ำหนองแสง  ต้ังแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ,
ประกวดการร้องเพลงเร็วพร้อมแดนเซอร์และแสงสีเสียงตระการตา 

  ดังนั้น  เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงประกาศรับสมัครชุมชนท่ีสนใจเข้าประกวดขับร้องเพลงเร็ว
พร้อมแดนเซอร์  ประจำปี ๒๕65  โดยขอรับใบสมัครพร้อมหลักฐานและสมัครได้ท่ี  งานการศึกษา                          
ฝ่ายการศึกษา   สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลวาปีปทุม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ต้ังแต่
วั น ท่ี   2 5   ตุ ลาคม  2 5 6 5   – 2   พ ฤศ จิก ายน  ๒ ๕ 6 5   ระหว่ าง เว ลา  ๐ ๘ .3 ๐ -๑ ๖ .๓ ๐  น .                      
(เว้นวันหยุดราชการ)  

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
๑.๑ ไม่จำกัดอายุ 
๑.๒ เป็นบุคคลภายในชุมชนของตนเอง 

   ๑.๓ เป็นเพลงไทยลูกทุ่งประเภทเพลงเร็ว 
   ๑.๔ มีแดนเซอร์ไม่น้อยกว่า 4  คนแต่ไม่เกิน 6 คน 
  ๒. หลักฐานการสมัคร 
   ๒.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีกรรมการกำหนดให้ 
   ๒.๒ แต่ละทีมให้ประกวดรอบละ ๑ เพลง 
   ๒.๓ การแต่งกายให้แต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อเพลง 
   ๒.๔ ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมแผ่น VCD คาราโอเกะ เพลงท่ีจะประกอบมาเอง  
                                     และจะต้องส่งให้เทศบาลฯ ภายในวันท่ี 2  พฤศจิกายน  ๒๕65 
   ๒.๕ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนักร้องและแดนเซอร์ 

๓. สถานที่ประกวด 
   เวทีกลาง ณ บริเวณสระน้ำหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

๔. กำหนดวันประกวด 
      วันท่ี 8  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 รายงานตัวระหว่างเวลา ๑8.๐๐ น. – 19.00 น.               
และเริ่มประกวดเวลา 19.30  น. เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ  

 
 
 
 
 



-๒- 
 

  ๕. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด 

     ๑. รางวัลชนะเลิศ ประกวดขับร้องเพลงเร็วพรอ้มแดนเซอร์ ได้รับรางวัลเงินสด 2,5๐๐ บาท 
 (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
       ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัลเงินสด 2,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
     ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัลเงินสด 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
    ๔. รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถว้น) 
                    ๖. เกณฑ์การตัดสิน 

เกณฑ์คะแนนของผู้ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง  (๕๐  คะแนน) 
๑. น้ำเสียง    ๑๐  คะแนน 
๒. จังหวะทำนอง   ๑๐  คะแนน 
๓. อัครวิธี    ๑๐  คะแนน 
๔. ลีลาอารมณ์เพลง   ๑๐ คะแนน 
๕. การแต่งกาย   ๑๐ คะแนน 

 เกณฑ์คะแนนของผู้ประกวดแดนเซอร์  (๕๐  คะแนน) 
๑. ความพร้อมเพรียง    ๑๐  คะแนน 
๒. ท่วงท่าลีลา    ๑๐  คะแนน 
๓. การแต่งกาย    ๑๐  คะแนน 
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องและแดนเซอร์ ๑๐ คะแนน 
๕. ความริเริ่มสร้างสรรค์   ๑๐ คะแนน 

คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน 
 หมายเหตุ :   

ก. ให้คะแนนแต่ละข้อ  ๗,๘,๙, ๑๐  (เต็ม  ๑๐  คะแนน) 
ข. เท่ากับ  ใช้ได้/ดีมาก/ดีเลิศ 
ค. กรรมการท่ีให้คะแนนสูงสุด (ปล่อยคะแนน) กับผู้ให้คะแนนต่ำสุด (กดคะแนน)              

จะถูกตัดออกไป เพื่อตัดอคติ   เพื่อความเป็นธรรม 
ง. นำคะแนนกรรมการ  ๕  คน  ท่ีเหลือไปรวมกัน 
จ. พิจารณาครั้งสุดท้ายแล้วตัดสิน 

หมายเหตุ : การตัดสินใจของคณะกรรมการท่ีกองประกวดแต่งต้ังตามคะแนนรวม ถือเป็นการตัดสิน 
               โดยเด็ดขาด ผู้เข้าประกวดหรือผู้ส่งเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรืออุทธรณ์ใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  19   เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

                                                                
(นายประภาส  กิจจินดาโอภาส) 

           นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม 


