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กิจกรรมที่ 1 การประกวดข้าวหลามอร่อย จัดประกวดในวันที่ 25 ธันวาคม 2565  
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดข้าวหลามอร่อย 

 1.1 ผู้ส่งประกวดจะต้องเป็นร้านค้าที่มีอาชีพค้าขายข้าวหลามในเขตตำบลโคกหินแฮ่ที่เข้าร่วม
จัดบูธออกร้านแสดงสินค้าในงานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี  2565  
 1.2 ให้ผู้ประกอบการส่งข้าวหลามเข้าประกวด จำนวน 3 กระบอกไม่จำกัดความใหญ่ความยาว  
จัดตกแต่งทำให้สวยงามพร้อมให้กรรมการชิม  
 2.  เกณฑ์การให้คะแนนประกวดข้ามหลามอร่อย คะแนนเต็ม   50  คะแนน 

 2.1 รสชาติอร่อย      30 คะแนน 
 2.1 การจัดตกแต่งพร้อมเสริฟน่ารับทาน   5 คะแนน  
 2.3 มีการนำเสนอข้ันตอนการทำข้าวหลาม             5 คะแนน 
 2.4 มีคุณค่าทางโภชนาการสะอาดถูกหลักอนามัย  10 คะแนน 

กิจกรรมที่ 2 การประกวดส้มตำอร่อย  จัดประกวดในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดส้มตำอร่อย 
  1.1 ผู้ส่งประกวดจะต้องเป็นร้านค้าที่มีอาชีพค้าขายส้มตำในเขตตำบลโคกหินแฮ่ที่เข้าร่วมจัดบูธ
ออกร้านแสดงสินค้าในงานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี พ.ศ. 2565  
 1.2 ผู้ประกวดจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมความพร้อมของวัตถุดิบมาเอง 
 2.  เกณฑ์การให้คะแนนประกวดส้มตำอร่อย คะแนนเต็ม   50  คะแนน ดังนี้ 

 2.1 รสขาติอร่อย      30  คะแนน 
 2.2 ปลาร้าต้องปรุงสุกเท่านั้น     5 คะแนน 
 2.3 สีสันสวยงามตามธรรมชาติสะอาดถูกหลักอนามัย  5 คะแนน 

 2.4 จัดตกแต่งเมนูอาหารเครื่องเคียงสวยงามพร้อมเสริฟ 10 คะแนน 

กิจกรรมที่ 3 การประกวดปิ้งไก่บ้านอร่อย จัดประกวดในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวดปิ้งไกบ่้านอร่อย 

 1.1 ผู้ส่งประกวดจะต้องเป็นร้านค้าที่มีอาชีพค้าขายปิ้งไก่บ้านในเขตตำบลโคกหินแฮ่ทีเ่ข้าร่วม
จัดบูธออกร้านแสดงสินค้าในงานประเพณีบุญข้าวหลามในงานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี พ.ศ. 2565 
 1.2 ต้องเป็นปิ้งไก่บ้านเท่านั้น สับเป็นชิ้นตกแต่งใสภาชนะที่สวยงามน่ารับประทานพร้อมเสริฟ 
 1.3 จะต้องมีน้ำจิ้มไก่ไม่น้อยกว่า  2  อย่าง 
 2.  เกณฑ์การให้คะแนนประกวด “ปิ้งไก่แซบ” คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

 2.1 มีรสชาติของไก่ปิ้งอร่อย    25  คะแนน 
 2.2 รถชาติของน้ำจิ้มไก่อร่อย   10 คะแนน 
 2.3 ความสะอาดถูกหลักอนามัย     10 คะแนน 
 2.4 จัดตกแต่งเมนูอาหารพร้อมเสริฟน่ารับประทาน 5 คะแนน 
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กิจกรรมที่ 4 การประกวดข้าวปุ้นอร่อย จัดประกวดในวันที่ 25 ธันวาคม 2565   
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดข้าวปุ้นอร่อย 
 1.1 ผู้ส่งประกวดจะต้องเป็นร้านค้าที่มีอาชีพค้าขายข้าวปุ้นในเขตตำบลโคกหินแฮ่ ที่เข้าร่วมจัดบูธ
ออกร้านแสดงสินค้าในงานประเพณีบุญข้าวหลาม  ประจำปี พ.ศ. 2565 
 1.2 ข้าวปุ้นประกวดต้องเป็นข้าวปุ้นที่บีบเสร็จจัดตกแต่งเตรียมใส่ภาชนะพร้อมเสริฟและมีจานเล็ก
สำหรับกรรมการชิมให้แก่กรรมการ  
 1.3 ทำน้ำยาข้าวปุ้นตามความถนัดของผู้ประกอบการ 

 2.  เกณฑ์การให้คะแนนประกวด “ข้าวปุ้นอร่อย” คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
 2.1 รสชาติของน้ำยาอร่อย     25  คะแนน 
 2.2  เส้นข้าวปุ้นสดสะอาดเหนียวนุ่มน่ารับประทาน  10 คะแนน 
 2.3  จัดผักและเครื่องเคียงพร้อมเสริฟสวยงามน่ารับประทาน 5 คะแนน 
 2.4  การแนะนำกระบวนการขั้นตอนการทำข้าวปุ้น  5 คะแนน 
 2.5 ความสะอาดถูกหลักอนามัย    5  คะแนน 

กิจกรรมที่ 5 การประกวดส้มตำลีลา จัดประกวดในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดส้มตำลีลา 
 1.1 เป็นกิจกรรมที่ชุมชนต้องส่งประกวดทุกหมู่บ้านๆละ 1 ทีมๆละ 3  คน 
 2.  เกณฑ์การให้คะแนนประกวด “ส้มตำลีลา” คะแนนเต็ม   50  คะแนน 

 2.1 ออกลีลาการเต้นทีมสวยงามโดดเด่นเหมาะสมกับกิจกรรม/เพลง 30  คะแนน 
 2.2 การแต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรม     10 คะแนน 
 2.3 ความสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกันของทีมงาน   5 คะแนน 

 2.4 รสชาติอร่อย        5 คะแนน 
 
 
หมายเหตุ  ทุกกิจกรรมการประกวดและแข่งขันผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นการสิ้นสุด 
ผู้เข้าประกวดและแข่งขันจะทำการเรียกร้องใด ๆ มิได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมที่ 6  การประกวดธิดาข้าวหลาม จัดประกวดในคืนวันที่ 24 ธันวาคม  2565 
 ๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดธิดาข้าวหลาม 
  ๑.๑ ต้องมีสัญชาติไทย 
  ๑.๒ ต้องเป็นผู้หญิงมีอายุครบ 18  ปี บริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตำบลโคกหินแฮ่
 ๒.  การสมัครเข้าประกวด 
  ๒.๑ การสมัครเข้าประกวดธิดาข้ามหลาม ประจำปี ๒๕65 ให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ กำหนดพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุ 
  ๒.๒ ให้ยื่นใบสมัครเข้าประกวดที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
  ๒.๓ กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม  ๒๕65  ถึงวันที่  22 ธันวาคม  ๒๕65
  ๒.๔ หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของ  
ผู้เข้าประกวด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  ๑  ชุด 
 ๓. สถานที่ประกวด 
  ๓.๑ ณ เวทีชั่วคราวบ้านโคกหินแฮ่หมู่ที่ 11 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
  ๓.๒ ลงทะเบียนรายงานตัว  การเข้าประกวด ในวันเสาร์ ที่  ๒4 ธันวาคม  ๒๕65 ตั้งแตเ่วลา 
09.๐๐-15.00 น. ณ กองอำนวยการ สถานที่จัดงาน ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
 ๔. การแต่งกายของผู้เข้าประกวด 

4.1 การแต่งกายด้วยชุด  รำผู้ไทยเรณูนคร เพ่ือคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณขีองชาวผู้ไทย พร้อมแต่งหน้าทำผมตามความเหมาะสม 

4.2 ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องฟ้อนรำผู้ไทยบนเวที 1 รอบก่อนทำการประกวดบนเวที 
๕.   เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการจะตัดสินผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 100  คะแนน ดังนี้ 
5.1 รูปร่างหน้าตาผิวพรรณดี     20 คะแนน 
5.2 บุคลิกท่าทางการเดินประกวดอ่อนช้อยสวยงามเหมาะสม ๒๐ คะแนน 
5.3 การแต่งกาย เหมาะสมกับวัย     1๐ คะแนน 
5.4 ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม    2๐ คะแนน 
5.5 ความสวยงามโดยองค์รวม     30 คะแนน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดผู้ใดจะโต้แย้งมิได้   

     
 หมายเหตุ 

1. วันประกวด   หากผู้เข้าประกวดท่านใดมารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
2. ผู้สมัครเข้าประกวดต้องแต่งกายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ารับการรายงานตัว 
3. สำหรับ“หมายเลข” ผู้สมัครเข้าประกวดทางคณะกรรมการพิจารณาว่าให้ถือเลขหมู่บ้านเป็น

หมายเลขผู้ประกวด  
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดจะทำการเรียกร้องใด ๆ มิได้ 

 
 
 
 
 
 


