
  

 

เรื่อง หลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร งานประเพณีไหวพระจันทร ประจําป 

  

ไหวพระจันทร ประจําป 

ทุงยาว เพื่อรวมกันอนุรักษและสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของท

ประชาชนและเยาวชนรวมกันเผยแพรประเพณีการดําเนินชีวิ

ประจักษกับเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนทุงยาว 

และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยประช

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอความรวมมือจากทานที่จะชวยบํารุงรักษาและสืบ

สานประเพณีทองถิ่นใหคนรุนหลังไดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติสืบไป

  

ประจําป 2562 

ประสบการณและเผยแพรประเพณีไหวพระจันทรตอไป โดยกําหนดหลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร

ดังนี้ 

  

 สิงหาคม 

  

  

ตําบลทุงยาว

  

  

  

  

2562  

  

  

  

  

  

เรื่อง หลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร งานประเพณีไหวพระจันทร ประจําป 

 ดวยเทศบาลตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กําหนดจัดงานโครงการประเพณี  

ไหวพระจันทร ประจําป 

เพ่ือรวมกันอนุรักษและสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของท

ประชาชนและเยาวชนรวมกันเผยแพรประเพณีการดําเนินชีวิ

ประจักษกับเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนทุงยาว 

และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยประช

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอความรวมมือจากทานที่จะชวยบํารุงรักษาและสืบ

สานประเพณีทองถิ่นใหคนรุนหลังไดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติสืบไป

 ในการจัดงานครั้งนี้ 

2562 เพ่ือใหผูเขารวมประกวดไดรวมกันศึกษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อรวมกันถายทอด

ประสบการณและเผยแพรประเพณีไหวพระจันทรตอไป โดยกําหนดหลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร

 1. คุณสมบัติของผูเขาประกวด

สิงหาคม 2547

  

 2. การรับสมัคร 

เปดรับสมัครต้ังแตวันที่ 

ตําบลทุงยาว (ประชุมพ่ีเลี้ยงธิดาพระจันทร

 3. หลักฐานการรับสมัคร 

  

  

 4. วันประกวด 

2562  ตั้งแตเวลา 

  

  

  

 5. รางวัล

  

เรื่อง หลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร งานประเพณีไหวพระจันทร ประจําป 

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

ดวยเทศบาลตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กําหนดจัดงานโครงการประเพณี  

ไหวพระจันทร ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 

เพื่อรวมกันอนุรักษและสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของท

ประชาชนและเยาวชนรวมกันเผยแพรประเพณีการดําเนินชีวิ

ประจักษกับเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนทุงยาว 

และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยประช

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอความรวมมือจากทานที่จะชวยบํารุงรักษาและสืบ

สานประเพณีทองถิ่นใหคนรุนหลังไดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติสืบไป

ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลตําบลทุงยาวมีความประสงคใหมีการจั

เพื่อใหผูเขารวมประกวดไดรวมกันศึกษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพ่ือรวมกันถายทอด

ประสบการณและเผยแพรประเพณีไหวพระจันทรตอไป โดยกําหนดหลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร

คุณสมบัติของผูเขาประกวด

1.1 อายุระหวาง 

2547 ) 

 1.2 เพศหญิง  สถานภาพโสด

การรับสมัคร  

เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 

ประชุมพ่ีเลี้ยงธิดาพระจันทร

หลักฐานการรับสมัคร 

 - รูปถายขนาด 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

วันประกวด  

4.1 ผูเขาประกวดรายงานตัว ณ บริเวณเวทีประกวด ในวันศุกรที่ 

ต้ังแตเวลา 18.30 –

 4.2 ผูเขาประกวดแตงกายชุดกีเกาสั้น 

 4.3 เริ่มประกวดเวลา 

 4.4 การแสดงความสามารถพิเศษใชเวลาคนละไมเกิน 

รางวัล 

 5.1 รางวัลชนะเลิศ

ประกาศเทศบาลตําบลทุงยาว

เรื่อง หลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร งานประเพณีไหวพระจันทร ประจําป 

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

ดวยเทศบาลตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กําหนดจัดงานโครงการประเพณี  

ระหวางวันที่ 9 – 

เพ่ือรวมกันอนุรักษและสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของท

ประชาชนและเยาวชนรวมกันเผยแพรประเพณีการดําเนินชีวิ

ประจักษกับเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนทุงยาว 

และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยประช

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอความรวมมือจากทานที่จะชวยบํารุงรักษาและสืบ

สานประเพณีทองถิ่นใหคนรุนหลังไดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติสืบไป

เทศบาลตําบลทุงยาวมีความประสงคใหมีการจั

เพ่ือใหผูเขารวมประกวดไดรวมกันศึกษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อรวมกันถายทอด

ประสบการณและเผยแพรประเพณีไหวพระจันทรตอไป โดยกําหนดหลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร

คุณสมบัติของผูเขาประกวด 

อายุระหวาง 17 – 24

เพศหญิง  สถานภาพโสด

เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 สงิหาคม 

ประชุมพ่ีเลี้ยงธิดาพระจันทร วันที่ 29

หลักฐานการรับสมัคร  

รูปถายขนาด 6” X 4” หนาตรงไมสวมหมวก 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ผูเขาประกวดรายงานตัว ณ บริเวณเวทีประกวด ในวันศุกรที่ 

– 19.30 น.  

ผูเขาประกวดแตงกายชุดกีเกาสั้น 

เร่ิมประกวดเวลา 20

การแสดงความสามารถพิเศษใชเวลาคนละไมเกิน 

รางวัลชนะเลิศ เงนิรางวัล 

ประกาศเทศบาลตําบลทุงยาว

เรื่อง หลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร งานประเพณีไหวพระจันทร ประจําป 

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

ดวยเทศบาลตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กําหนดจัดงานโครงการประเพณี  

 13 กันยายน 

เพ่ือรวมกันอนุรักษและสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของท

ประชาชนและเยาวชนรวมกันเผยแพรประเพณีการดําเนินชีวิตความเปนอยูของชุมชนชาวทุงยาว 

ประจักษกับเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนทุงยาว 

และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยประช

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอความรวมมือจากทานที่จะชวยบํารุงรักษาและสืบ

สานประเพณีทองถิ่นใหคนรุนหลังไดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติสืบไป

เทศบาลตําบลทุงยาวมีความประสงคใหมีการจั

เพ่ือใหผูเขารวมประกวดไดรวมกันศึกษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อรวมกันถายทอด

ประสบการณและเผยแพรประเพณีไหวพระจันทรตอไป โดยกําหนดหลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร

24 ป นบัถงึวันที่สมัคร 

เพศหญิง  สถานภาพโสด 

สิงหาคม 2562 – 29

29 สิงหาคม 2562 

หนาตรงไมสวมหมวก 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

ผูเขาประกวดรายงานตัว ณ บริเวณเวทีประกวด ในวันศุกรที่ 

 

ผูเขาประกวดแตงกายชุดกีเกาสั้น , 

20.00 น. 

การแสดงความสามารถพิเศษใชเวลาคนละไมเกิน 

เงนิรางวัล 15,000

ประกาศเทศบาลตําบลทุงยาว 

เร่ือง หลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร งานประเพณีไหวพระจันทร ประจําป 

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

ดวยเทศบาลตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กําหนดจัดงานโครงการประเพณี  

กันยายน 2562 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบล      

เพ่ือรวมกันอนุรักษและสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของท

ตความเปนอยูของชุมชนชาวทุงยาว 

ประจักษกับเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนทุงยาว 

และเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยประชาชนและเยาวชนรวมกันรักษาและสืบสาน

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอความรวมมือจากทานที่จะชวยบํารุงรักษาและสืบ

สานประเพณีทองถิ่นใหคนรุนหลังไดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติสืบไป 

เทศบาลตําบลทุงยาวมีความประสงคใหมีการจั

เพ่ือใหผูเขารวมประกวดไดรวมกันศึกษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อรวมกันถายทอด

ประสบการณและเผยแพรประเพณีไหวพระจันทรตอไป โดยกําหนดหลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร

ป นบัถงึวนัที่สมัคร ( เกิดต้ังแต พ

29 สิงหาคม 

2562 เวลา 13.

หนาตรงไมสวมหมวก  จํานวน 

  จํานวน 

ผูเขาประกวดรายงานตัว ณ บริเวณเวทีประกวด ในวันศุกรที่ 

, รองเทาไมกําหนดความสูง

การแสดงความสามารถพิเศษใชเวลาคนละไมเกิน 

000.- บาทพรอมสายสะพาย ถวยรางวัล และ

เรื่อง หลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร งานประเพณีไหวพระจันทร ประจําป 

ดวยเทศบาลตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กําหนดจัดงานโครงการประเพณี  

ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบล      

เพ่ือรวมกันอนุรักษและสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของท

ตความเปนอยูของชุมชนชาวทุงยาว 

ประจักษกับเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนทุงยาว 

าชนและเยาวชนรวมกันรักษาและสืบสาน

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอความรวมมือจากทานที่จะชวยบํารุงรักษาและสืบ

เทศบาลตําบลทุงยาวมีความประสงคใหมีการจัดประกวดธิดาพระจันทร

เพื่อใหผูเขารวมประกวดไดรวมกันศึกษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อรวมกันถายทอด

ประสบการณและเผยแพรประเพณีไหวพระจันทรตอไป โดยกําหนดหลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร

เกิดตั้งแต พ.ศ. 2540 

สิงหาคม 2562 ณ สํานักงานเทศบาล

.00 น. โดยพรอมเพรียงกนั

จํานวน  1  รูป

จํานวน  1 ฉบบั

ผูเขาประกวดรายงานตัว ณ บริเวณเวทีประกวด ในวันศุกรที่ 

รองเทาไมกําหนดความสูง 

การแสดงความสามารถพิเศษใชเวลาคนละไมเกิน 3 นาท ี

พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล และ

2562 

ดวยเทศบาลตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กําหนดจัดงานโครงการประเพณี  

ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบล      

เพ่ือรวมกันอนุรักษและสงเสริมบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ให

ตความเปนอยูของชุมชนชาวทุงยาว ใหเปนที่

ประจักษกับเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนทุงยาว 

าชนและเยาวชนรวมกันรักษาและสืบสาน

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอความรวมมือจากทานที่จะชวยบํารุงรักษาและสืบ

ดประกวดธิดาพระจันทร

เพ่ือใหผูเขารวมประกวดไดรวมกันศึกษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อรวมกันถายทอด

ประสบการณและเผยแพรประเพณีไหวพระจันทรตอไป โดยกําหนดหลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร

2540 – 30     

ณ สํานักงานเทศบาล

โดยพรอมเพรียงกนั)

รูป 

ฉบบั 

ผูเขาประกวดรายงานตัว ณ บริเวณเวทีประกวด ในวันศุกรที่ 13 กันยายน 

 

พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล และ

ดวยเทศบาลตําบลทุงยาว อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กําหนดจัดงานโครงการประเพณี  

ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบล      

องถิ่น ให

ใหเปนที่

ประจักษกับเปนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ สรางความสมานฉันท กอใหเกิดความรักความสามัคคีของชาวชุมชนทุงยาว 

าชนและเยาวชนรวมกันรักษาและสืบสาน

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เทศบาลตําบลทุงยาวจึงขอความรวมมือจากทานที่จะชวยบํารุงรักษาและสืบ

ดประกวดธิดาพระจันทร

เพื่อใหผูเขารวมประกวดไดรวมกันศึกษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อรวมกันถายทอด

ประสบการณและเผยแพรประเพณีไหวพระจันทรตอไป โดยกําหนดหลักเกณฑการประกวดธิดาพระจันทร  

30      

ณ สํานักงานเทศบาล

) 

กันยายน 

พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล และ 



ชอดอกไม  

/5.2 รองอันดับ... 

   5.2 รองอันดบั 1 เงนิรางวลั  12,000.- บาท พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล และ  

 ชอดอกไม 

   5.3 รองอันดบั 2 เงนิรางวลั 10,000.- บาท พรอมสายสะพาย ถวยรางวัล และ 

 ชอดอกไม 

   5.4 รางวลัขวัญใจสื่อมวลชน เงนิรางวัล 5,000.-บาท พรอมสายสะพาย ถวย

รางวัล  

 และชอดอกไม 

   5.5 รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 3,000.- บาทพรอมชอดอกไม 

  หมายเหตุ  ผูสมัครทุกคนจะตองมาคัดตัวในวนัพฤหัสบดทีี่ 12 กันยายน 2562 โดยใหผูเขา

ประกวดรายงานตัว เวลา 13.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุงยาว (จะมีคะแนนจากคณะกรรมการใน

รอบคัดตัว 20 คะแนน หากไมมาตามกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสละสทิธิ์) 

  การแตงกายในวันคัดตัว ใหแตงกายในชุดเสื้อแขนกุดหรือเสื้อกลามสีขาว กางเกงขาสั้นสีขาว 

รองเทาไมกําหนดความสูง ไมแตงหนา (หนาสด) พรอมนําหลักฐาน บัตรประจําตัวประชาชน แสดงตอ

เจาหนาที่ อนึ่ง หากผูสมัครทานใดแสดงเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จแกเจาหนาที่ และเจาหนาที่ตรวจพบใน

ภายหลัง การสมัครของทานถือเปนโมฆะและเทศบาลจะดําเนินการตามระเบียบกฎหมายตอไป 

  เทศบาลตําบลทุงยาว จึงขอเชิญชวน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหางราน พอคา 

ประชาชน ไดจัดสงธิดาพระจนัทรเขาประกวดในงานดังกลาว 

    

   ประกาศ ณ วันที่   5   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 

 

 

       

 

 

(นายบุญโชค  ชัยเกษตรสิน) 

นายกเทศมนตรีตําบลทุงยาว 
 
 


