
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลนครรังสิต 

หลักเกณฑ์การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 เทศบาลนครรังสิต 

*********************************** 
1. ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1  ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
1.2  ประเภททีม ประชาชนทั่วไป  

2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต หรือก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล

นครรังสิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

3. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
3.1  ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละไม่เกิน 5 คน ส่งในนามสถานศึกษา 
3.2  ประเภททีม ประชาชนทั่วไป ทีมละไม่เกิน 5 คน ส่งในนามชุมชน 

4. หลักฐานในการสมัคร 
 4.1 ใบสมัครการประกวดฯ ของเทศบาลนครรังสิต  จ านวน 1 ฉบับ 

4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน จ านวนอย่างละ     
                1 ฉบับ/คน  
 4.3 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้แทนรับรางวัล จ านวน 1 ฉบับ 

4.4 กรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต แต่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขต 
                เทศบาลนครรังสิต ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา จ านวน 1 ฉบับ/คน 

5. ลักษณะของกระทงทีเ่ข้าร่วมประกวด  
5.1 ฐานของกระทงต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติ เส้นผ่าศูนย์กลางของกระทง ก าหนดดังนี้ 

 - ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เส้นผ่าศูนย์กลางของกระทง ระหว่าง 25 - 30 เซนติเมตร 
 - ประเภททีม ประชาชนทั่วไป เส้นผ่าศูนย์กลางของกระทง ระหว่าง 45 - 50 เซนติเมตร 

5.2 ต้องเป็นกระทงที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กาบมะพร้าว ดอกไม้สด และวัสดุ
ธรรมชาติอ่ืน ๆ ห้ามใช้ โฟม พลาสติก สีเคมี หรือวัสดุที่ก่อให้ เกิดภาวะมลพิษต่อแม่น้ าล าคลอง         
หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนได้ ตามความเหมาะสม (ยกเว้นเข็มหมุด 
ลวดเสียบ) 

5.3 กระทงที่เข้าร่วมประกวด ต้องมีเครื่องบูชา สามารถลอยน้ าและเคลื่อนที่ในน้ าได้อย่างสมดุลด้วยตัวเอง   
โดยไม่ต้องใช้วัสดุหรือภาชนะอ่ืนใดมารองรับเพ่ิมเติม หากคณะกรรมการทดสอบแล้วมีลักษณะ      
ไม่สมดุล คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนได้ หากกระทงจมน้ า คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนน 
แต่อย่างใด และถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ 

5.4 ทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงฝีมือ ต้องท ากระทงด้วยตนเอง โดยต้องน าวัสดุอุปกรณ์  
ที่จ าเป็นในการประกวดมาเองและประดิษฐ์กระทงฝีมือภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการก าหนดขึ้น 
ห้ามน าเอาชิ้นส่วนของกระทงที่จัดท าไว้ล่วงหน้าเข้าไปในสถานที่ประกวดโดยเด็ดขาด ห้ามติดตกแต่ง 
หรือท าวัสดุส าเร็จรูปมาร่วม (ท าทุ่นได้ ฉีกใบตองได้) ในการประกวด หากคณะกรรมการตรวจสอบพบ   
จะไม่พิจารณาให้คะแนนแต่อย่างใด และถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้ 

5.5 หลังจาก... 
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5.5 หลังจากประดิษฐ์กระทงเสร็จเรียบร้อย ให้น ากระทงมาลงทะเบียนพร้อมส่งเข้าร่วมประกวด ในวันที่ 30 
ตุลาคม 2563 ตามเวลาที่ก าหนดดังนี้  

      - ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 17.00 น. 
 - ประเภททีม ประชาชนทั่วไป เวลา 19.00 น. 

6. เกณฑก์ารตัดสิน      คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 6.1 ความละเอียด/ความประณีตสวยงาม           30 คะแนน 
 6.2 การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ            10 คะแนน 
 6.3 เส้นผ่าศูนย์กลางตามก าหนดในหลักเกณฑ์          10 คะแนน 
 6.4 การทรงตัวของกระทงขณะลอยน้ า           10 คะแนน 
 6.5 การน าเสนอสื่อความหมายถึงประเพณีลอยกระทงและศิลปวัฒนธรรม  25 คะแนน           
 6.6 งานเสร็จตามก าหนดเวลา             10 คะแนน 
 6.7 ความสะอาด เป็นระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังท างาน          5 คะแนน 

7. วัน เวลา และสถานที่ประกวด 
 จัดการประกวดในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ในระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น. 

- ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มแข่งขัน เวลา 13.30 - 16.30 น. 
- ประเภททีม ประชาชนทั่วไป เริ่มแข่งขนั เวลา 13.30 -  18.30 น. 

8. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 สมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 
โทรศัพท์ 0 2567 6000 ต่อ 1002 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครไดท้ี ่www.rangsit.org 

9. การตัดสิน 
 9.1 การตัดสินการประกวดกระท าโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน 
 9.2 การตัดสินการประกวดจะด าเนินการในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 - 19.30 น. 
 9.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เขา้ร่วมประกวดไม่มีสิทธิ์ประท้วงคณะกรรมการตัดสิน  

      การประกวด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 9.4 ในกรณีท่ีมีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์นี้ ให้ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

10. รางวัลการประกวด 
10.1 ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก าหนดรางวัลดังนี้ 
        - รางวัลชนะเลิศ          จ านวน 1 รางวลั เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       จ านวน 1 รางวลั เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       จ านวน 1 รางวลั เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

10.2 ประเภททีม ประชาชนทั่วไป ก าหนดรางวัลดังนี้ 
        - รางวัลชนะเลิศ         จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาท พรอ้มถ้วยรางวัล 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พรอ้มถ้วยรางวัล 

 
11. การประกาศ… 

http://www.rangsit.org/
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11. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล 
11.1 การประกาศผลการประกวด พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัล จะท าการ ณ เวทีกลาง งานสืบสานประเพณี

ลอยกระทง ประจ าปี 2563 ของเทศบาลนครรังสิต บริเวณริมเข่ือนสะพานแดง ต าบลประชาธิปัตย์ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. 

 11.2 ทีมท่ีได้รับรางวัลหรือผู้แทนขึ้นรับรางวัลให้แต่งกายสุภาพ 

12. ข้อก าหนดทั่วไป 
 12.1 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมคัร ไม่เกินประเภทละ 10 ทีม 

12.2 กระทงจะต้องไม่มีอุปกรณ์ สัญลักษณ์ ข้อความ หรืออ่ืน ๆ ที่แสดงเจตนาให้เกิดความเสียหายต่อศีลธรรม 
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย หรือล้อเลียนเสียดสีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 12.3 ภายหลังการตัดสิน กระทงท่ีเข้าประกวดทุกใบ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครรังสิต 

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

 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลนครรังสิต 

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 เทศบาลนครรังสิต 
*********************************** 

1. หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ 
1.1 คุณสมบัตผิู้เข้าประกวด 
  1.1.1 เพศหญิง  

 1.1.2 มีอายุระหว่าง 8 - 10 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2555) 
 1.1.3 มีสัญชาติไทย   

       1.1.4 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปทุมธานีหรือก าลังศึกษาอยู่ในสถานศกึษาในจังหวัดปทุมธานี 
  1.1.5 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
  1.1.6 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับต าแหน่งหนูน้อยนพมาศของเทศบาลนครรังสิต 
     1.2 หลกัฐานในการสมัคร 
     1.2.1 ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ของเทศบาลนครรังสิต จ านวน 1 ฉบับ 
  1.2.2 รูปถ่ายสี ขนาด 4 x 6 นิ้ว (ภาพครึ่งตัว)    จ านวน 1 รูป 

 1.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
  1.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาสูติบัตร  จ านวน 2 ฉบับ 
  1.2.5 กรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปทุมธานี แต่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  

ต้องมีหนังสือรบัรองจากสถานศึกษา    จ านวน 1 ฉบับ 
  1.2.6 อ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)  
     1.3 การประกวดและวิธีการประกวด 
  1.3.1 รับจ านวน 20 คน 

 1.3.2 ก าหนดการประกวดในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ เวทีประกวด  
          บริเวณริมเข่ือนสะพานแดง ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  1.3.3 ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดไทย และมีเครื่องประดับตามความเหมาะสม 
  1.3.4 ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องสวมสายสะพายสีกรมท่า พร้อมระบชุื่อผู้ส่งเข้าประกวดด้วยตัวอักษรสีขาว  

ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาวตามความเหมาะสม 
  1.3.5 ผู้เข้าประกวดต้องเสริมสวยใบหน้าและตกแต่งทรงผมให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว ทรงผมต้องเกล้าผม 

เพียงทรงเดียวเท่านั้น โดยฝ่ายการประกวดจะอนุญาตให้พี่เลี้ยงเข้าไปในบริเวณด้านหลังเวทีการประกวด 
ได้เพียง 1 คน 

  1.3.6 ผู้เข้าประกวดรายงานตัวพร้อมรับหมายเลขข้ึนประกวดตอนลงทะเบียน เวลา 17.00 - 17.50 น.  
(มารายงานตัวไม่ทันเวลาถือว่าสละสิทธิ์) 

  1.3.7 ผู้เข้าประกวดขึ้นเดินตามล าดับ โดยก าหนดรอบการเดินดังนี้ 
  - รอบท่ี 1 เดินโชว์ตัว ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 15 คน  
  - รอบท่ี 2 เดินโชว์ตัว สัมภาษณ์ แนะน าตัว ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 คน 
  - รอบท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ เดินโชว์ตัวและตอบค าถาม 
  1.3.8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 , 2 , 1 และรางวัลชนะเลิศ 
 
 

4. เกณฑ์การตัดสิน... 
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    1.4 เกณฑ์การตัดสิน    
1.4.1 รอบที ่1 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

   - การแต่งกาย ถูกต้อง สวยงาม   15 คะแนน 
   - ความงามของใบหน้า รูปร่างและบุคลิกภาพ 20 คะแนน    
   - กิริยามารยาท การเดิน การยืน การไหว้  15 คะแนน 
  1.4.2 รอบท่ี 2 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   ผู้เข้าประกวดจะต้องแนะน าตนเอง 
    - ความมัน่ใจในตนเอง    15 คะแนน 
   - น้ าเสียง ถ้อยค า สุภาพ อ่อนหวาน  15 คะแนน 
   - ความถูกต้อง ชัดเจน    20 คะแนน 
 1.4.3 รอบท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   ผู้เข้าประกวดจะต้องตอบค าถามจากซองค าถาม คนละ 1 ค าถาม 
   - ระยะเวลาเหมาะสม    10 คะแนน 
   - ปฏิภาณไหวพริบ    10 คะแนน 

- ตรงประเด็น     30 คะแนน 

    1.5 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 1.5.1 สมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10  

         โทรศัพท์ 0 2567 6000 ต่อ 1002 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลา  
         ราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rangsit.org  
1.5.2 จับสลากหมายเลขประจ าตัวผู้เข้าประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 -  
         16.00 น. ณ ห้องจงกลนี ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต (ลงทะเบียน เวลา 14.30 น.) 

    1.6 รางวัลการประกวด 
 1.6.1 รางวลัชนะเลิศ  

จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
1.6.2 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  

จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 1.6.3 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  

จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 1.6.4 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3  

จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 

    1.7 ข้อก าหนดทั่วไป 
 1.7.1 เทศบาลนครรังสิตจะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยผลการตัดสิน 

         ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 1.7.2 ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดตามความเหมาะสม  

         โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 

1.8 การพ้นจากต าแหน่ง... 
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    1.8 การพ้นจากต าแหน่ง หนูน้อยนพมาศ และรองหนูน้อยนพมาศจะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
      - มีอาชีพ หรือประพฤติตนอันเป็นที่รังเกียจของสังคม 
       - กระท าการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน อันก่อให้เกดิความเสื่อมเสีย 

  ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในต าแหน่ง 
      - เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
       - เมื่อตรวจภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัตติามประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วม 
             การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี     
            2563 จะต้องคืนเงินค่าตอบแทน เงินรางวัล และถ้วยรางวัล 
          - เหตุอื่น ๆ 

2. หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ 
2.1 คุณสมบัติของผูเ้ข้าประกวด 

2.1.1 เพศหญิง ไม่เคยผ่านการสมรส   
2.1.2 มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2545) 

 2.1.3 มีสัญชาติไทย 
 2.1.4 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 2.1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 

 2.1.6 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปทุมธานีหรือก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
2.1.7 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับต าแหน่งนางนพมาศของเทศบาลนครรังสิต 

    2.2 หลักฐานในการสมัคร 
 2.2.1 ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ของเทศบาลนครรังสิต  จ านวน 1 ฉบับ 
 2.2.2 รูปถ่ายสี ขนาด 4 x 6 นิ้ว (ภาพครึ่งตัว)    จ านวน 1 รูป 

2.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
 2.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 2 ฉบับ 
 2.2.5 กรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปทุมธานี แต่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  

         ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา    จ านวน 1 ฉบับ 
 2.2.6 อ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชือ่ - สกุล (ถ้ามี) 
    2.3 การประกวดและวิธีการประกวด 
 2.3.1 รับจ านวน 25 คน 
 2.3.2 ก าหนดการประกวดในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ เวทีประกวด  

         บริเวณริมเข่ือนสะพานแดง ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 2.3.3 ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดไทย และมีเครื่องประดับตามความเหมาะสม 

2.3.4 ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องสวมสายสะพายสีกรมท่า พร้อมระบชุื่อผู้ส่งเข้าประกวดด้วยตัวอักษรสีขาว  
              ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาวตามความเหมาะสม รองเท้าส้นสูง ความสูงไม่เกิน 4 นิ้ว 

2.3.5 ผู้เข้าประกวดต้องเสริมสวยใบหน้าและตกแต่งทรงผมให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว ทรงผมต้องเกล้าผม 
           เพียงทรงเดียวเท่านั้น โดยฝ่ายการประกวดจะอนุญาตให้พี่เลี้ยงเข้าไปในบริเวณด้านหลังเวทีการประกวด 
         ได้เพียง 1 คน 
2.3.6 ผู้เข้าประกวดรายงานตัวพร้อมรับหมายเลขขึ้นประกวดตอนลงทะเบียน เวลา 17.00 - 18.30 น.  
         (มารายงานตัวไม่ทันเวลาถือว่าสละสิทธิ์) 

 
2.3.7 ผู้เข้าประกวด... 
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2.3.7 ผู้เข้าประกวดขึ้นเดินตามล าดับ โดยก าหนดรอบการเดินดังนี้ 
  - รอบท่ี 1 เดินโชว์ตัว ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 คน  
  - รอบท่ี 2 เดินโชว์ตัว สัมภาษณ์ แนะน าตัว ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 คน 
  - รอบท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ เดินโชว์ตัวและตอบค าถาม 

2.3.8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน รองชนะเลิศอันดับ 3 , 2 , 1 และรางวัล 
         ชนะเลิศ 

    2.4 เกณฑ์การตัดสิน    
2.4.1 รอบที ่1 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

   - การแต่งกาย ถูกต้อง สวยงาม   15 คะแนน 
   - ความงามของใบหน้า รูปร่างและบุคลิกภาพ 20 คะแนน    
   - กิริยามารยาท การเดิน การยืน การไหว้  15 คะแนน 
  2.4.2 รอบท่ี 2 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   ผู้เข้าประกวดจะต้องแนะน าตนเอง 
    - ความมัน่ใจในตนเอง    15 คะแนน 
   - น้ าเสียง ถ้อยค า สุภาพ อ่อนหวาน  15 คะแนน 
   - ความถูกต้อง ชัดเจน    20 คะแนน 
 2.4.3 รอบท่ี 3 รอบชิงชนะเลิศ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   ผู้เข้าประกวดจะต้องตอบค าถามจากซองค าถาม คนละ 1 ค าถาม 
   - ระยะเวลาเหมาะสม    10 คะแนน 
   - ปฏิภาณไหวพริบ    10 คะแนน 

- ตรงประเด็น     30 คะแนน 
 2.4.4 ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ท าการตัดสินโดยช่างภาพสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน 

    2.5 วัน เวลา และสถานที่รับสมคัร 
 2.5.1 สมัครได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10  

โทรศัพท์ 0 2567 6000 ต่อ 1002 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลา
ราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rangsit.org  

 2.5.2 จับสลากหมายเลขประจ าตัวผู้เข้าประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 –  
         16.00 น. ณ ห้องจงกลนี ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต (ลงทะเบียน เวลา 14.30 น.) 

    2.6 รางวัลการประกวด 
 2.6.1 รางวลัชนะเลิศ  

จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 
 2.6.2 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  

จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 2.6.3 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  

จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 2.6.4 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 3  

จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล   7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 

2.6.5 รางวลั… 
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 2.6.5 รางวลัขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน 
   จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย 

    2.7 ข้อก าหนดทั่วไป 
 2.7.1 เทศบาลนครรังสิตจะเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยผลการตัดสิน 

         ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 2.7.2 ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดตามความเหมาะสม  
           โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

    2.8 การพ้นจากต าแหน่ง นางนพมาศ และรองนางนพมาศจะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
      - มีอาชีพ หรือประพฤติตนอันเป็นที่รังเกียจของสังคม 
       - กระท าการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 

  ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือในต าแหน่ง 
      - เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ 
       - เมื่อตรวจภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัตติามประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วม 

การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ งานสืบสานประเพณลีอยกระทง ประจ าปี    
2563 จะต้องคืนเงินค่าตอบแทน เงินรางวัล และถ้วยรางวัล 

       - เหตุอื่น ๆ 
*********************************** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


