
เอกสารแนบท�ายประกาศเทศบาลนครรังสิต 

หลักเกณฑ�การประกวดประดิษฐ�กระทงฝ�มือ 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป� 2563 เทศบาลนครรังสิต 

*********************************** 

1. ประเภทการประกวด แบ�งออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
1.1  ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต น  
1.2  ประเภททีม ประชาชนท่ัวไป  

2. คุณสมบัติผู�เข�าประกวด 
ต องมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ านในเขตเทศบาลนครรังสิต หรือกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล

นครรังสิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป0ท่ี 1 - 3 

3. จํานวนผู�เข�าแข3งขัน  
3.1  ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต น ทีมละไม�เกิน 5 คน ส�งในนามสถานศึกษา 
3.2  ประเภททีม ประชาชนท่ัวไป ทีมละไม�เกิน 5 คน ส�งในนามชุมชน 

4. หลักฐานในการสมัคร 
 4.1 ใบสมัครการประกวดฯ ของเทศบาลนครรังสิต  จํานวน 1 ฉบับ 

4.2 สําเนาทะเบียนบ านและสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน จํานวนอย�างละ     
                1 ฉบับ/คน  
 4.3 สําเนาบัตรประชาชนของผู แทนรับรางวัล จํานวน 1 ฉบับ 

4.4 กรณีไม�มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ านในเขตเทศบาลนครรังสิต แต�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาในเขต 
                เทศบาลนครรังสิต ต องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ/คน 

5. ลักษณะของกระทงท่ีเข�าร3วมประกวด  
5.1 ฐานของกระทงต องใช วัสดุจากธรรมชาติ เส นผ�าศูนย=กลางของกระทง กําหนดดังนี้ 

 - ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต น เส นผ�าศูนย=กลางของกระทง ระหว�าง 25 - 30 เซนติเมตร 
 - ประเภททีม ประชาชนท่ัวไป เส นผ�าศูนย=กลางของกระทง ระหว�าง 45 - 50 เซนติเมตร 

5.2 ต องเป�นกระทงท่ีประดิษฐ=ตกแต�งด วยวัสดุธรรมชาติ เช�น ใบตอง กาบมะพร าว ดอกไม สด และวัสดุ
ธรรมชาติอ่ืน ๆ ห ามใช โฟม พลาสติก สีเคมี หรือวัสดุท่ีก�อให เกิดภาวะมลพิษต�อแม�น้ํ าลําคลอง         
หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนได  ตามความเหมาะสม (ยกเว นเข็มหมุด 
ลวดเสียบ) 

5.3 กระทงท่ีเข าร�วมประกวด ต องมีเครื่องบูชา สามารถลอยน้ําและเคลื่อนท่ีในน้ําได อย�างสมดุลด วยตัวเอง   
โดยไม�ต องใช วัสดุหรือภาชนะอ่ืนใดมารองรับเพ่ิมเติม หากคณะกรรมการทดสอบแล วมีลักษณะ      
ไม�สมดุล คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนได  หากกระทงจมน้ํา คณะกรรมการจะไม�พิจารณาให คะแนน 
แต�อย�างใด และถือว�าท�านสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ 

5.4 ทุกทีมท่ีเข าร�วมประกวดการประดิษฐ=กระทงฝ0มือ ต องทํากระทงด วยตนเอง โดยต องนําวัสดุอุปกรณ=  
ท่ีจําเป�นในการประกวดมาเองและประดิษฐ=กระทงฝ0มือภายในวันและเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึน 
ห ามนําเอาชิ้นส�วนของกระทงท่ีจัดทําไว ล�วงหน าเข าไปในสถานท่ีประกวดโดยเด็ดขาด ห ามติดตกแต�ง 
หรือทําวัสดุสําเร็จรูปมาร�วม (ทําทุ�นได  ฉีกใบตองได ) ในการประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบ   
จะไม�พิจารณาให คะแนนแต�อย�างใด และถือว�าท�านสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ 

5.5 หลังจาก... 
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5.5 หลังจากประดิษฐ=กระทงเสร็จเรียบร อย ให นํากระทงมาลงทะเบียนพร อมส�งเข าร�วมประกวด ในวันท่ี 30 
ตุลาคม 2563 ตามเวลาท่ีกําหนดดังนี้  

      - ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต น เวลา 17.00 น. 
 - ประเภททีม ประชาชนท่ัวไป เวลา 19.00 น. 

6. เกณฑ�การตัดสิน      คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 6.1 ความละเอียด/ความประณีตสวยงาม           30 คะแนน 
 6.2 การเลือกใช วัสดุจากธรรมชาติ            10 คะแนน 
 6.3 เส นผ�าศูนย=กลางตามกําหนดในหลักเกณฑ=          10 คะแนน 
 6.4 การทรงตัวของกระทงขณะลอยน้ํา           10 คะแนน 
 6.5 การนําเสนอสื่อความหมายถึงประเพณีลอยกระทงและศิลปวัฒนธรรม  25 คะแนน           
 6.6 งานเสร็จตามกําหนดเวลา             10 คะแนน 
 6.7 ความสะอาด เป�นระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังทํางาน          5 คะแนน 

7. วัน เวลา และสถานท่ีประกวด 
 จัดการประกวดในวันศุกร=ท่ี 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมเข่ือนสะพานแดง ตําบลประชาธิปOตย= อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยให ผู เข าแข�งขันมารายงานตัว ในระหว�างเวลา 12.00 - 13.00 น. 

- ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต น เริ่มแข�งขัน เวลา 13.30 - 16.30 น. 
- ประเภททีม ประชาชนท่ัวไป เริ่มแข�งขัน เวลา 13.30 -  18.30 น. 

8. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 สมัครได ท่ีฝRายส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 
โทรศัพท= 0 2567 6000 ต�อ 1002 ต้ังแต�บัดนี้ จนถึงวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือ
ดาวน=โหลดใบสมัครได ท่ี www.rangsit.org 

9. การตัดสิน 
 9.1 การตัดสินการประกวดกระทําโดยผู ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน 
 9.2 การตัดสินการประกวดจะดําเนินการในวันศุกร=ท่ี 30 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 - 19.30 น. 
 9.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป�นท่ีสุด ผู เข าร�วมประกวดไม�มีสิทธิ์ประท วงคณะกรรมการตัดสิน  

      การประกวด ไม�ว�ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 9.4 ในกรณีท่ีมีปOญหาในการใช หลักเกณฑ=นี้ ให ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดเป�นผู วินิจฉัยชี้ขาด 

10. รางวัลการประกวด 
10.1 ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต น กําหนดรางวัลดังนี้ 
        - รางวัลชนะเลิศ          จํานวน 1 รางวลั เงินรางวัล 4,000 บาท พร อมถ วยรางวัล 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       จํานวน 1 รางวลั เงินรางวัล 3,000 บาท พร อมถ วยรางวัล 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       จํานวน 1 รางวลั เงินรางวัล 2,000 บาท พร อมถ วยรางวัล 

10.2 ประเภททีม ประชาชนท่ัวไป กําหนดรางวัลดังนี้ 
        - รางวัลชนะเลิศ         จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร อมถ วยรางวัล 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาท พร อมถ วยรางวัล 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร อมถ วยรางวัล 

 
11. การประกาศ… 
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11. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล 
11.1 การประกาศผลการประกวด พร อมท้ังพิธีมอบรางวัล จะทําการ ณ เวทีกลาง งานสืบสานประเพณี

ลอยกระทง ประจําป0 2563 ของเทศบาลนครรังสิต บริเวณริมเข่ือนสะพานแดง ตําบลประชาธิปOตย= 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร=ท่ี 30 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. 

 11.2 ทีมท่ีได รับรางวัลหรือผู แทนข้ึนรับรางวัลให แต�งกายสุภาพ 

12. ข�อกําหนดท่ัวไป 
 12.1 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร ไม�เกินประเภทละ 10 ทีม 

12.2 กระทงจะต องไม�มีอุปกรณ= สัญลักษณ= ข อความ หรืออ่ืน ๆ ท่ีแสดงเจตนาให เกิดความเสียหายต�อศีลธรรม 
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย หรือล อเลียนเสียดสีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 12.3 ภายหลังการตัดสิน กระทงท่ีเข าประกวดทุกใบ ถือเป�นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครรังสิต 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบท�ายประกาศเทศบาลนครรังสิต 

หลักเกณฑ�การประกวดหนูน�อยนพมาศและนางนพมาศ 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป� 2563 เทศบาลนครรังสิต 
*********************************** 

1. หลักเกณฑ�การประกวดหนูน�อยนพมาศ 
1.1 คุณสมบัติผู�เข�าประกวด 
  1.1.1 เพศหญิง  

 1.1.2 มีอายุระหว�าง 8 - 10 ป0 (เกิดระหว�าง พ.ศ. 2553 - 2555) 
 1.1.3 มีสัญชาติไทย   

       1.1.4 มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ านในจังหวัดปทุมธานีหรือกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
  1.1.5 ต องได รับความยินยอมจากผู ปกครอง 
  1.1.6 เป�นผู ท่ีไม�เคยได รับตําแหน�งหนูน อยนพมาศของเทศบาลนครรังสิต 
     1.2 หลักฐานในการสมัคร 
     1.2.1 ใบสมัครเข าร�วมการประกวดฯ ของเทศบาลนครรังสิต จํานวน 1 ฉบับ 
  1.2.2 รูปถ�ายสี ขนาด 4 x 6 นิ้ว (ภาพครึ่งตัว)    จํานวน 1 รูป 

 1.2.3 สําเนาทะเบียนบ าน     จํานวน 1 ฉบับ 
  1.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาสูติบัตร  จํานวน 2 ฉบับ 
  1.2.5 กรณีไม�มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ านในจังหวัดปทุมธานี แต�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  

ต องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา    จํานวน 1 ฉบับ 
  1.2.6 อ่ืน ๆ เช�น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ ามี)  
     1.3 การประกวดและวิธีการประกวด 
  1.3.1 รับจํานวน 20 คน 

 1.3.2 กําหนดการประกวดในวันศุกร=ท่ี 30 ตุลาคม 2563 ต้ังแต�เวลา 18.00 น. ณ เวทีประกวด  
          บริเวณริมเข่ือนสะพานแดง ตําบลประชาธิปOตย= อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  1.3.3 ผู เข าประกวดทุกคนต องแต�งกายด วยชุดไทย และมีเครื่องประดับตามความเหมาะสม 
  1.3.4 ผู เข าประกวดทุกคนต องสวมสายสะพายสีกรมท�า พร อมระบุชื่อผู ส�งเข าประกวดด วยตัวอักษรสีขาว  

ขนาดกว าง 5 นิ้ว ยาวตามความเหมาะสม 
  1.3.5 ผู เข าประกวดต องเสริมสวยใบหน าและตกแต�งทรงผมให เรียบร อยก�อนรายงานตัว ทรงผมต องเกล าผม 

เพียงทรงเดียวเท�านั้น โดยฝRายการประกวดจะอนุญาตให พ่ีเลี้ยงเข าไปในบริเวณด านหลังเวทีการประกวด 
ได เพียง 1 คน 

  1.3.6 ผู เข าประกวดรายงานตัวพร อมรับหมายเลขข้ึนประกวดตอนลงทะเบียน เวลา 17.00 - 17.50 น.  
(มารายงานตัวไม�ทันเวลาถือว�าสละสิทธิ์) 

  1.3.7 ผู เข าประกวดข้ึนเดินตามลําดับ โดยกําหนดรอบการเดินดังนี้ 
  - รอบท่ี 1 เดินโชว=ตัว ประกาศรายชื่อผู เข ารอบ 15 คน  
  - รอบท่ี 2 เดินโชว=ตัว สัมภาษณ= แนะนําตัว ประกาศรายชื่อผู เข ารอบชิงชนะเลิศ 8 คน 
  - รอบท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ เดินโชว=ตัวและตอบคําถาม 
  1.3.8 ประกาศรายชื่อผู ได รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 , 2 , 1 และรางวัลชนะเลิศ 
 
 

4. เกณฑ=การตัดสิน... 
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    1.4 เกณฑ�การตัดสิน    
1.4.1 รอบท่ี 1 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

   - การแต�งกาย ถูกต อง สวยงาม   15 คะแนน 
   - ความงามของใบหน า รูปร�างและบุคลิกภาพ 20 คะแนน    
   - กิริยามารยาท การเดิน การยืน การไหว   15 คะแนน 
  1.4.2 รอบท่ี 2 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   ผู เข าประกวดจะต องแนะนําตนเอง 
    - ความม่ันใจในตนเอง    15 คะแนน 
   - น้ําเสียง ถ อยคํา สุภาพ อ�อนหวาน  15 คะแนน 
   - ความถูกต อง ชัดเจน    20 คะแนน 
 1.4.3 รอบท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   ผู เข าประกวดจะต องตอบคําถามจากซองคําถาม คนละ 1 คําถาม 
   - ระยะเวลาเหมาะสม    10 คะแนน 
   - ปฏิภาณไหวพริบ    10 คะแนน 

- ตรงประเด็น     30 คะแนน 

    1.5 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 1.5.1 สมัครได ท่ีฝRายส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10  

         โทรศัพท= 0 2567 6000 ต�อ 1002 ต้ังแต�บัดนี้ จนถึงวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลา  
         ราชการ หรือดาวน=โหลดใบสมัครได ท่ี www.rangsit.org  
1.5.2 จับสลากหมายเลขประจําตัวผู เข าประกวด ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 -  
         16.00 น. ณ ห องจงกลนี ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต (ลงทะเบียน เวลา 14.30 น.) 

    1.6 รางวัลการประกวด 
 1.6.1 รางวลัชนะเลิศ  

จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท พร อมถ วยเกียรติยศและสายสะพาย 
1.6.2 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  

จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาท พร อมถ วยเกียรติยศ 
 1.6.3 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  

จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร อมถ วยเกียรติยศ 
 1.6.4 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3  

จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท พร อมถ วยเกียรติยศ 

    1.7 ข�อกําหนดท่ัวไป 
 1.7.1 เทศบาลนครรังสิตจะเรียนเชิญผู ทรงคุณวุฒิมาเป�นคณะกรรมการตัดสิน โดยผลการตัดสิน 

         ของคณะกรรมการถือเป�นท่ีสุด 
 1.7.2 ผู จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการแก ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ=การประกวดตามความเหมาะสม  

         โดยไม�ต องแจ งให ทราบล�วงหน า 
 
 
 

1.8 การพ นจากตําแหน�ง... 
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    1.8 การพ�นจากตําแหน3ง หนูน อยนพมาศ และรองหนูน อยนพมาศจะพ นจากตําแหน�ง เม่ือ 
      - มีอาชีพ หรือประพฤติตนอันเป�นท่ีรังเกียจของสังคม 
       - กระทําการอันขัดต�อความสงบเรียบร อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน อันก�อให เกิดความเสื่อมเสีย 

  ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในตําแหน�ง 
      - เจ็บปRวยทางร�างกายหรือจิตใจ ไม�สามารถปฏิบัติหน าท่ีได  
       - เม่ือตรวจภายหลังพบว�าขาดคุณสมบัติตามประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การรับสมัครผู เข าร�วม 
             การประกวดประดิษฐ=กระทงฝ0มือ หนูน อยนพมาศ และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป0     
            2563 จะต องคืนเงินค�าตอบแทน เงินรางวัล และถ วยรางวัล 
          - เหตุอ่ืน ๆ 

2. หลักเกณฑ�การประกวดนางนพมาศ 
2.1 คุณสมบัติของผู�เข�าประกวด 

2.1.1 เพศหญิง ไม�เคยผ�านการสมรส   
2.1.2 มีอายุระหว�าง 18 - 25 ป0 (เกิดระหว�าง พ.ศ. 25398 - 2545) 

 2.1.3 มีสัญชาติไทย 
 2.1.4 ความสูง 160 เซนติเมตร ข้ึนไป 
 2.1.5 ไม�เป�นโรคติดต�อร ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

 2.1.6 มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ านในจังหวัดปทุมธานีหรือกําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
2.1.7 เป�นผู ท่ีไม�เคยได รับตําแหน�งนางนพมาศของเทศบาลนครรังสิต 

    2.2 หลักฐานในการสมัคร 
 2.2.1 ใบสมัครเข าร�วมการประกวดฯ ของเทศบาลนครรังสิต  จํานวน 1 ฉบับ 
 2.2.2 รูปถ�ายสี ขนาด 4 x 6 นิ้ว (ภาพครึ่งตัว)    จํานวน 1 รูป 

2.2.3 สําเนาทะเบียนบ าน     จํานวน 1 ฉบับ 
 2.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน 2 ฉบับ 
 2.2.5 กรณีไม�มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ านในจังหวัดปทุมธานี แต�กําลังศึกษาอยู�ในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  

         ต องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา    จํานวน 1 ฉบับ 
 2.2.6 อ่ืน ๆ เช�น ใบเปลี่ยนชือ่ - สกุล (ถ ามี) 
    2.3 การประกวดและวิธีการประกวด 
 2.3.1 รับจํานวน 25 คน 
 2.3.2 กําหนดการประกวดในวันเสาร=ท่ี 31 ตุลาคม 2563 ต้ังแต�เวลา 19.00 น. ณ เวทีประกวด  

         บริเวณริมเข่ือนสะพานแดง ตําบลประชาธิปOตย= อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 2.3.3 ผู เข าประกวดทุกคนต องแต�งกายด วยชุดไทย และมีเครื่องประดับตามความเหมาะสม 

2.3.4 ผู เข าประกวดทุกคนต องสวมสายสะพายสีกรมท�า พร อมระบุชื่อผู ส�งเข าประกวดด วยตัวอักษรสีขาว  
              ขนาดกว าง 5 นิ้ว ยาวตามความเหมาะสม รองเท าส นสูง ความสูงไม�เกิน 4 นิ้ว 

2.3.5 ผู เข าประกวดต องเสริมสวยใบหน าและตกแต�งทรงผมให เรียบร อยก�อนรายงานตัว ทรงผมต องเกล าผม 
           เพียงทรงเดียวเท�านั้น โดยฝRายการประกวดจะอนุญาตให พ่ีเลี้ยงเข าไปในบริเวณด านหลังเวทีการประกวด 
         ได เพียง 1 คน 
2.3.6 ผู เข าประกวดรายงานตัวพร อมรับหมายเลขข้ึนประกวดตอนลงทะเบียน เวลา 17.00 - 18.30 น.  
         (มารายงานตัวไม�ทันเวลาถือว�าสละสิทธิ์) 

 
2.3.7 ผู เข าประกวด... 
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2.3.7 ผู เข าประกวดข้ึนเดินตามลําดับ โดยกําหนดรอบการเดินดังนี้ 
  - รอบท่ี 1 เดินโชว=ตัว ประกาศรายชื่อผู เข ารอบ 20 คน  
  - รอบท่ี 2 เดินโชว=ตัว สัมภาษณ= แนะนําตัว ประกาศรายชื่อผู เข ารอบชิงชนะเลิศ 10 คน 
  - รอบท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ เดินโชว=ตัวและตอบคําถาม 

2.3.8 ประกาศรายชื่อผู ได รับรางวัล ขวัญใจช�างภาพสื่อมวลชน รองชนะเลิศอันดับ 3 , 2 , 1 และรางวัล 
         ชนะเลิศ 

    2.4 เกณฑ�การตัดสิน    
2.4.1 รอบท่ี 1 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

   - การแต�งกาย ถูกต อง สวยงาม   15 คะแนน 
   - ความงามของใบหน า รูปร�างและบุคลิกภาพ 20 คะแนน    
   - กิริยามารยาท การเดิน การยืน การไหว   15 คะแนน 
  2.4.2 รอบท่ี 2 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   ผู เข าประกวดจะต องแนะนําตนเอง 
    - ความม่ันใจในตนเอง    15 คะแนน 
   - น้ําเสียง ถ อยคํา สุภาพ อ�อนหวาน  15 คะแนน 
   - ความถูกต อง ชัดเจน    20 คะแนน 
 2.4.3 รอบท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   ผู เข าประกวดจะต องตอบคําถามจากซองคําถาม คนละ 1 คําถาม 
   - ระยะเวลาเหมาะสม    10 คะแนน 
   - ปฏิภาณไหวพริบ    10 คะแนน 

- ตรงประเด็น     30 คะแนน 
 2.4.4 ขวัญใจช�างภาพสื่อมวลชน ทําการตัดสินโดยช�างภาพสื่อมวลชนท่ีมาร�วมงาน 

    2.5 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
 2.5.1 สมัครได ท่ีฝRายส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10  

โทรศัพท= 0 2567 6000 ต�อ 1002 ต้ังแต�บัดนี้ จนถึงวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลา
ราชการ หรือดาวน=โหลดใบสมัครได ท่ี www.rangsit.org  

 2.5.2 จับสลากหมายเลขประจําตัวผู เข าประกวด ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 –  
         16.00 น. ณ ห องจงกลนี ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต (ลงทะเบียน เวลา 14.30 น.) 

    2.6 รางวัลการประกวด 
 2.6.1 รางวลัชนะเลิศ  

จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร อมถ วยเกียรติยศและสายสะพาย 
 2.6.2 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  

จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร อมถ วยเกียรติยศ 
 2.6.3 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  

จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร อมถ วยเกียรติยศ 
 2.6.4 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3  

จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล   7,000 บาท พร อมถ วยเกียรติยศ 
 

2.6.5 รางวลั… 
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 2.6.5 รางวลัขวัญใจช�างภาพสื่อมวลชน 
   จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร อมถ วยเกียรติยศและสายสะพาย 

    2.7 ข�อกําหนดท่ัวไป 
 2.7.1 เทศบาลนครรังสิตจะเรียนเชิญผู ทรงคุณวุฒิมาเป�นคณะกรรมการตัดสิน โดยผลการตัดสิน 

         ของคณะกรรมการถือเป�นท่ีสุด 
 2.7.2 ผู จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการแก ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ=การประกวดตามความเหมาะสม  
           โดยไม�ต องแจ งให ทราบล�วงหน า 

    2.8 การพ�นจากตําแหน3ง นางนพมาศ และรองนางนพมาศจะพ นจากตําแหน�ง เม่ือ 
      - มีอาชีพ หรือประพฤติตนอันเป�นท่ีรังเกียจของสังคม 
       - กระทําการอันขัดต�อความสงบเรียบร อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน อันก�อให เกิดความเสื่อมเสีย 

  ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในตําแหน�ง 
      - เจ็บปRวยทางร�างกายหรือจิตใจ ไม�สามารถปฏิบัติหน าท่ีได  
       - เม่ือตรวจภายหลังพบว�าขาดคุณสมบัติตามประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การรับสมัครผู เข าร�วม 

การประกวดประดิษฐ=กระทงฝ0มือ หนูน อยนพมาศ และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป0    
2563 จะต องคืนเงินค�าตอบแทน เงินรางวัล และถ วยรางวัล 

       - เหตุอ่ืน ๆ 
*********************************** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


