
 
 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวด 
SatitSamakkeeAmbassador2019 

22-28 ธันวาคม 2562 
ณ เวทีนันทนาการ 

.......................................................................................................................................................................... 
 
1.ชื่อการประกวด/จัดงาน การประกวด SatitSamakkeeAmbassador 2019 ในงานกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44 
 
2.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 
SatitSamakkeeAmbassador2019*** รุ่นอายุระหว่าง 10-12 ปี *** 
 1. เพศชาย และ เพศหญิง 

2. ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนในเครือสาธิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44” เท่านั้น 
3. ต้องมีอายุอยู่ในระหว่าง 10- 12 ปี 
4. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนสาธิตที่เข้าร่วม 
การแข่งขัน “กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44”เท่านั้น 
5. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนชาย 1  คน และนักเรียนหญิง 1 คน เข้าร่วมประกวดเท่านั้น 
6. มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี  
7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
8. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือ 
ประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม  
 

SatitSamakkeeAmbassador 2019*** รุ่นอายุระหว่าง 15-18 ปี *** 
1. เพศชาย,เพศหญิง 
2. ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนในเครือสาธิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44” เท่านั้น 
3. ต้องมีอายุอยู่ในระหว่าง 15- 18 ปี 
4. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนสาธิตที่เข้าร่วม 
การแข่งขัน “กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44”เท่านั้น 
5. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนชาย 1  คน และนักเรียนหญิง 1 คน เข้าร่วมประกวดเท่านั้น 
6. มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี  



2 
 

7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
8. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือ 
ประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม  

 
3.หลักฐานประกอบการสมัคร 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรนักเรียน 

 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา 

 ภาพถ่ายสีเต็มตัว และ ครึ่งตัว ขนาด 4x6 นิ้ว  จ านวน 2 ใบ 
 

4.สถานที่การประกวด 
 เวทีการประกวด ณ เวทีนันทนาการ 
 -รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -30  ตุลาคม 2562 
 -สามารถยื่นใบสมัครได้ที่   cocoup4753@gmail.com 
 
5.ก าหนดการปิดรับสมัคร 
 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 
 
6.สถานที่รายงานตัว 
 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 
7.ชุดในการประกวด 
 ชุดรอบรายงานตัววันที่ 22 ธ.ค.2562 

- ผู้เข้าประกวดใส่ชุดวอร์มกีฬาของแต่ละสถาบัน(ชุดวอร์ม 1 ชุด+เสื้อโปโลกีฬา 1 ตัว)สวมรองเท้าผ้าใบหรือ
รองเท้ากีฬา(ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง) 
ชุดรอบเปิดตัวผู้เข้าประกวดวันที่ 22 ธ.ค. 2562 

- ชุดกองประกวดจัดเตรียมให้ (รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาสี ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง) 
ชุดรอบท ากิจกรรมวันที่ 23-25 ธ.ค. 2562 

- สวมเสื้อโปโลกีฬา+กางเกงวอมขายาว ของแต่ละสถาบัน สวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา(ผู้เข้าประกวด
จัดเตรียมมาเอง) 
ชุดรอบตัดสินการประกวดวันที่ 26 ธ.ค. 2562 

  - ชุดกองประกวด 
  - กองประกวดจัดเตรียมช่างแต่งหน้า-ท าผมให้ 
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8.เกณฑ์การตัดสิน 
 1. รูปร่างหน้าตา       50 คะแนน 

2. บุคลิกภาพ การเดิน การไหว้     20 คะแนน  
3. การตอบค าถาม      20 คะแนน 

 3. ความร่วมมือในการเข้าร่วมท ากิจกรรมกับกองประกวด  10 คะแนน 
 ***หมายเหตุ 

-การตัดสินการประกวดตัดสินโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา 
-การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทักท้วงหรือคัดค้านมิได้ 
 

9.รางวัลการประกวด 
รางวัลแต่ละประเภทที่จะได้รับ (รุ่นอายุระหว่าง 10-12 ปี และรุ่นอายุระหว่าง 15-18 ปี) 

 - รางวัลชนะเลิศ( SatitSamakkee Ambassador 2019 
   เงินรางวัล   5,000  บาท 
   มงกุฏพร้อมถ้วยเกียรติยศสายสะพาย และเกยีรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1st runner-upSatitSamakkee Ambassador 2019 
   เงินรางวัล   4,000  บาท 
   ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเกียรติบัตร 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2nd runner upSatitSamakkee Ambassador 2019 
   เงินรางวัล   3,000  บาท 
   ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเกียรติบัตร 
 - รางวัลMr& Miss Best Photogenic 
(ตัดสินจากช่างภาพสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน ) 

เงินรางวัล   3,000  บาท 
   ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเกียรติบัตร 

- รางวัลขวัญใจกองประกวด 
เงินรางวัล   3,000  บาท 

   ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเกียรติบัตร 
- รางวัล Popular Vote(Fast Track) 

(ตัดสินจากคะแนนกด Love ในอัลบั้มรูปแนะน าผู้เข้าประกวด ในFacebook Fanpage) 
 

 
******************************** 
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ก าหนดการเก็บตัวและกิจกรรมของผู้เข้าประกวด 
 วันที่ 22ธ.ค. 2562 
เวลา 08.00-09..30 น. -ผู้เข้าประกวดรายงานตัวเพ่ือตรวจหลักฐานและวัดสัดส่วนของผู้เข้าประกวด  

- (ผู้เข้าประกวดสวมชุดวอร์มกีฬาของแต่ละสถาบัน) 
เวลา 09.30-11.30 น. -ผู้เข้าประกวดร่วมถ่ายภาพ Portraitทุกคน เพ่ือลงเพจในการโหวด 
เวลา 11.30-12.30 น.  -พักรับประทานอาหาร 
เวลา 12.30-14.00 น. -ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งหน้า-ท าผม/แต่งตัว (โดยช่างกองประกวด) 

-ผู้เข้าประกวดสวมชุดวอร์มกีฬาของแต่ละสถาบันสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้านักกีฬา 
(ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง) 

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  -ผู้เข้าประกวดเตรียมตัวร่วมเดินขบวนกับทัพนักกีฬาของแต่ละสถาบัน 
วันที่ 23 ธ.ค. 2562   

เวลา 08.00-09.00 น.  -ผู้เข้าประกวดรายงานตัว 
เวลา 09.00-11.30 น. -ผู้เข้าประกวดร่วมท ากิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  โดย ทีมงานกองประกวด 
เวลา 11.30-12.30 น.  -พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.30-17.00 น. -ผู้เข้าประกวดร่วมฝึกทักษะการเต้นแจ๊สเบื้องต้น เพ่ือใช้เปิดตัวในวันประกวดจริงและ 

ซ้อมเดิน 
วันที่ 24 ธ.ค. 2562   

เวลา 08.00-09.00 น.  -ผู้เข้าประกวดรายงานตัว 
เวลา 09.00-11.30 น. -ผู้เข้าประกวดร่วมท ากิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  โดย ทีมงานกองประกวด 
เวลา 11.30-12.30 น.  -พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.30-17.00 น. -ผู้เข้าประกวดร่วมฝึกทักษะการเต้นแจ๊สเบื้องต้น เพ่ือใช้เปิดตัวในวันประกวดจริงและ 

ซ้อมเดิน 
วันที่ 25ธ.ค. 2562 

เวลา 08.00-09.00 น.  -ผู้เข้าประกวดรายงานตัว 
เวลา 09.00-11.30 น. -ผู้เข้าประกวดซ้อมโชว์เปิดตัว และซ้อมเดินร่วมกัน 
เวลา 11.30-12.30 น.  -พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป -ผู้เข้าประกวดซ้อมRun Throughณ เวทีประกวดจริง พร้อมกับพิธีกร ไฟ แสง สี เสียง 

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 
เวลา 09.00-09.30 น.  -รายงานตัวผู้เข้าประกวด  
เวลา 13.00-15.00 น. -ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งหน้า-ท าผม/แต่งตัว (โดยช่างกองประกวด) 
เวลา 15.00-16.00 น. -ผู้เข้าประกวดสัมภาษณ์รอบแรก โดย คณะกรรมการ 
เวลา 16.00-17.30 น. -ผู้เข้าประกวดเตรียมความพร้อมเพ่ือเช็คความเรียบร้อย 
เวลา 17.30 น. -พิธีกร,ผู้เข้าประกวด Stand by หลังเวทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดจริง 
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วันที่ 27 ธ.ค. 2562 
เวลา 09.00-11.30 น. -ผู้เข้าประกวดที่ได้รับต าแหน่งทุกต าแหน่งจะต้องมาร่วมซ้อมกิจกรรมพิธีปิดกีฬาสาธิต

สามัคคีครั้งที่ 44 
 -แต่งชุดสุภาพหรือชุดวอร์มของแต่ละสถาบัน 
เวลา 11.30-12.30 น. -พักรับประทานอาหาร 
เวลา 12.30 เป็นต้นไป -ซ้อมพิธีปิดช่วงบ่าย 

วันที่ 28 ธ.ค. 2562 
เวลา 09.00 น.   -ผู้เข้าประกวดร่วมกิจกรรมพิธีปิดกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 44  

-แต่งหน้า-ท าผม/แต่งตัว(ชุดกองประกวด) 
เวลา 13.00 น.   -เตรียมตัว Stand by หลังเวที  

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

 

ก าหนดการการประกวด 
วันที่ 26 ธ.ค. 2562 

เวลา 18.00-18.10 น. -เปิดตัวพิธีกร 
-พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและพูดถึงบรรยากาศภายในงาน 

เวลา 18.10-18.30 น. -พิธีกรเชิญ ประธาน ในพิธีกล่าวเปิดงาน 
 -พิธีกรกล่าวขอบคุณท่านประธาน ขอบคุณสปอนเซอร์หลัก กล่าวเข้าสู่กิจกรรมการประกวด 

รางวัลที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ และแนะน าคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
เวลา 18.30-19.00 น. รอบท่ี 1 
 -พิธีกรกล่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด 

-เปิดตัวผู้เข้าประกวดพร้อมแนะน าตัวผู้เข้าประกวด 
-ผู้เข้าประกวดเข้าหลังเวทีเพ่ือให้คณะกรรมการดูหลังเวทีอีกครั้ง(คัดเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย 
ของแต่ละประเภท เพ่ือตอบค าถาม) 
-การแสดง จาก....................... 

เวลา 19.00-20.00 น.  รอบท่ี2 
    -ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินขึ้นเวทีอีกครั้ง 
    -ประกาศต าแหน่งรางวัลพิเศษท้ังหมด พร้อมกับพิธีกรเชิญผู้มอบรางวัล 

-ประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายของแต่ละประเภท เพื่อตอบค าถาม(ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
ลงจากเวที) 
-ผู้เข้ารอบ 5 คน สุดท้ายของแต่ละประเภทเดินโชว์ตัวบนเวทีอีกครั้ง 

    -การแสดง จาก.................. 
 



6 
 

เวลา 20.00-21.00 น.  รอบท่ี 3  
    -ผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายของแต่ละประเภทขึ้นเวที 
    -ประกาศต าแหน่งรองชนะเลิศ และต าแหน่งชนะเลิศตามล าดับ 
    -พิธีกรกล่าวเชิญผู้มอบรางวัลแต่ละต าแหน่งตามล าดับ 
    -พิธีกรกล่าวเชิญคณะกรรมการและแขกท่านผู้มีเกียรติ์ถ่ายภาพร่วมกัน 

-พิธีกรกล่าวปิดงาน  
 

********************************* 
 
หมายเหตุ    1. สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
  2. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ท่ี อาจารย์อานนต์ เลียนอย่าง โทรศัพท์มือถือ 09-6745-6093 
     หรือ QR CODE LINE  
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