
 

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
เรื่อง  การประกวด ROI ET COSPLAY CONTEST 2021 

..................................................................................  
                     ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดการประกวด ROI ET  COSPLAY CONTEST 2021 เพ่ือเป็น
การเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดพัฒนาทักษะ ในวันพฤหัสบดีที่  30 ธันวาคม 2564 ณ เวทีกลางแจ้ง 
ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 

                     ดังนั้น เพ่ือให้การจัดประกวดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงก าหนดระเบียบการประกวดการประกวด ROI ET COSPLAY CONTEST 2021 ดังนี้ 

๑. ระเบียบและกติกาการประกวด 
  ๑.๑  ระเบียบการประกวดต่อไปนี้เรียกว่า ระเบียบการประกวด ROI ET COSPLAY 
CONTEST 2021 
  ๑.๒  ให้ใช้ระเบียบและกติกาการประกวดตามท่ีคณะกรรมการจัดการประกวดก าหนด 

       ๑.๓  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดการประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
บุคคลทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป (นับตาม พ.ศ.เกิด) 

3. หลักฐานการสมัคร 
  3.1 ใบสมัคร 
  3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) คนละ ๑  ฉบับ  

4. หลักเกณฑ์การประกวด 
  4.1 เป็นการประกวดประเภทเดี่ยว หรือ ประเภททีมไม่เกิน 5 คน 

4.2 1 คน สามารถสมัครได้ 1 ประเภท เท่านั้น 
43 ชุดคอสเพลย์จะต้องมาจาก ภาพยนตร์ อนิเมะ เกมส์ ซีรี่ส์ หรือ ซูเปอร์ฮีโร่ ได้ทั้งอเมริกา 

ยุโรป และเอเชีย 
4.4 ชุดคอสเพลย์ที่แต่งต้องไม่ล่อแหลมไม่ขัดกับศีลธรรม และไม่มีวัตถุอันตรายในการ

ประกวด 
4.5 ใช้เวลาเตรียมอุปกรณ์บนเวที ประเภทเดี่ยว “ไม่เกิน 3 นาที” และ ประเภททีม     

“ไม่เกิน 5 นาที” รวมการแสดงด้วย 
4.6 ผู้ประกวดแต่ละคนจะต้องเลือกเข้าประกวดโดยใช้ชุด “อย่างเป็นทางการ” ของตัวละคร

เท่านั้น ห้ามมิให้สร้างชุดและตัวละครของตัวเองเข้าประกวด 
4.7 ผู้ประกวดจะต้องเดินโชว ์และ โพสท่า Present ชุดที่ตัวเองใส่ 
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4.8 การแสดงหากมี Sound ต้องตัดต่อและส่งให้ทางทีมงานรูปแบบไฟล์ MP3 เพียง 1 ไฟล์ 
4.9 ผู้ประกวดแต่ละคนจะต้องเตรียมการแนะน าตัวละคร และตอบค าถามจากทีมงานและ

คณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
   - แนะน าตัวละครเช่น ชื่อ อุปนิสัย มาจากหนังสือการ์ตูน อนิเมขั่น เกมส์หรือ ภาพยนตร์

เรื่องใด 
   - อธิบายความชอบ หรือความโดดเด่นของตัวละครดังกล่าว ที่ท าให้เลือกคอสเลย์เป็น    

ตัวละครนั้นๆ 
4.10 อาวุธที่ใช้ในการแสดง ''งด'' อาวุธของมีคม วัตถุอันตราย ปืนลม ดาบมีคม มีดมีคม 

ควันไฟ พลุ ดอกไม้ไฟ และไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ท าให้เกิดความสกปรก หรือรกต่อเวที 
ส่วนกลาง (เช่น การโปรยแป้ง หรือการจุดพลุกระดาษ) 

4.11 "ห้าม" การแสดงที่พาดพิงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ห้ามการแสดงที่มีพฤติกรรม
ส่อทางเพศ (เช่น ฉากจูบ จับกดลงพ้ืน) และห้ามใช้ค าพูดหยาบคาย 

5.  เกณฑ์การตัดสินการประกวด 

5.๑ ประเภทเดี่ยว 
 - ความสวยงามของชุด 30   คะแนน 
 - บุคลิกท่าทางตัวละคร 30   คะแนน 
 - ความเหมือนต้นแบบ  40   คะแนน 
 รวม   100 คะแนน 

5.2 ประเภททีม 
 - ความสวยงามของชุด 30 คะแนน 
 - บุคลิกท่าทางตัวละคร 20 คะแนน 
 - ความเหมือนต้นแบบ 20 คะแนน 
 - การแสดงเหมาะสมกับตัวละคร 30 คะแนน 
 รวม    100 คะแนน 

6. ก าหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖4 ณ ส านักการศึกษา    
(ชั้น ๒)  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๒๒๒  ต่อ ๑๓๒  ในวันเวลาราชการ ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่เฟซบุ๊คเพจ ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 
โดยส่งมาท่ี ส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
45000 (การประกวด ROI ET COSPLAY CONTEST 2021) และทางไลน์ Line Id : peawnakaa หรือ 
เบอร์โทรศัพท์ 061 - 8597463 

7. ก าหนดจัดการประกวด 
 ก าหนดจัดการประกวดวันพฤหัสบดีที่  30 ธันวาคม 2564 ณ เวทีกลางแจ้งลานสาเกตนคร 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 
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8. ข้อปฏิบัติในการประกวด 
  8.๑  ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการประกวดก่อนเวลา  การ
ประกวด  ๓๐ นาท ี
  8.๒  ทีมใดไม่พร้อมที่จะท าการประกวดภายใน ๑๕ นาที ให้ปรับวงนั้นออกจากการประกวด 

8.๓  ผู้สมัครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องทราบ และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการประกวดโดยเคร่งครัด โดยจะอ้างว่าได้กระท าโดยไม่ทราบระเบียบนี้ด้วยประการใดๆ มิได้ 

9.  รางวัลการประกวด 

9.๑  ประเภทเดี่ยว   
รางวัลชนะเลิศ   เงินสด  3,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  เงินสด  2,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินสด  1,5๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 

  รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

9.๒  ประเภททีม     
รางวัลชนะเลิศ   เงินสด  10,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  เงินสด  8,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินสด  5,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 

  รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

10.  กรณีเป็นปัญหาที่เก่ียวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการประกวดเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ 
       ชี้ขาดและให้ถือเป็นการสิ้นสุด 

11.  ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดประกวดเป็นผู้รักษาและด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 

        ประกาศ  ณ  วันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 


