
 

 

 

 

 

เกณฑ์การประกวดนางนพมาศและนางนพมาศ จ าแลง 

งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
1) ต้องมีสัญชาติไทย 
2) เป็นสตรีโสด (ส าหรับผู้เข้าประกวดนางนพมาศ) 
3) เป็นเพศชายโดยก าเนิด (ส าหรับผู้เข้าประกวดนางนพมาศ จ าแลง) 
4) มีอายุไม่ต  ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (นับตาม วัน/เดือน/ปี เกิด จนถึงวันประกวด) 
5) มีสถานภาพต้องไม่เคยผ่านการสมรส หรือมีบุตรมาก่อน 
6) สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี 
7) ไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที รังเกียจของสังคม เช่น การถ่ายภาพหรือบันทึกภาพที 

ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย 
8) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที สังคมรังเกียจ 
9) ต้องไม่เคยได้รับต าแหน่งนางนพมาศ / นางนพมาศ จ าแลง จากการประกวดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                   

ราชมงคลกรุงเทพ มาก่อน 
 

2. หลักฐานการสมัครเข้าประกวด 
1) ใบสมัคร (ที แนบมากับเกณฑ์การประกวดนี้)     จ านวน    1   ฉบับ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน    2   ฉบับ 
3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4 x 6 นิ้ว (ภาพสี)     จ านวน    1   รูป 

 
3. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

๑) ความสวยงามของใบหน้า     ๓๐ คะแนน 
๒) สัดส่วน รูปร่าง บุคลิกภาพ และท่าทางการเดิน   ๓๐ คะแนน 
๓) ชุดการแต่งกาย      ๒๐ คะแนน 
๔) ไหวพริบปฏิภาณในการตอบค่าถาม    2๐ คะแนน 
  รวม            100 คะแนน 

4. การแต่งกายของผู้ประกวด 
๑) ให้ผู้เข้าประกวดสวมชุดไทยในการเข้าประกวด  
๒) การแต่งกาย หรือการเสริมสวย จะต้องด าเนินการให้เสร็จมาก่อนการรายงานตัว 

 



 
 

 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ย่ืนใบสมัคร 
๑) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที  5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา 

อาคาร 37 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เขตพ้ืนที เทคนิคกรุงเทพ) ในวันเวลาราชการ หรือ 
สอบถามรายละเอียดเพิ มเติมได้ที  
 นายจิรานุวัฒน์  ค าปลิว(เจมส์)   โทร. 085-6199545 
 นางสาวนวพร  เรี ยวแรง(ทราย)   โทร. 093-1083864 

2) ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมาจับสลากหมายเลขผู้เข้าประกวด ในวันที  6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เขตพ้ืนที เทคนิคกรุงเทพ) 

 

6. รางวัลการประกวดนางนพมาศและนางนพมาศ จ าแลง 
เงินรางวัลส าหรับการประกวดนางนพมาศ        42,000 บาท 
- ชนะเลิศ     เงินรางวัล 15,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับที  1  เงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับที  2  เงินรางวัล  7,000 บาท  สายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล 
- ขวัญใจประชาชน  เงินรางวัล  5,000 บาท   
- รางวัลแต่งกายงาม  เงินรางวัล  5,000 บาท   
เงินรางวัลส าหรับการประกวดนางนพมาศ จ าแลง       42,000 บาท 
- ชนะเลิศ     เงินรางวัล 15,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับที  1  เงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับที  2  เงินรางวัล  7,000 บาท  สายสะพายพร้อมถ้วยรางวัล 
- ขวัญใจประชาชน  เงินรางวัล  5,000 บาท   
- รางวัลแต่งกายงาม  เงินรางวัล  5,000 บาท   
 

7. การตัดสิน 
1) การตัดสินจะด าเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน 
2) ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที สิ้นสุด 

 

8. วัน เวลา และสถานที่ในการประกวด 
1) ใช้เวทีชั วคราวที จัดขึ้น หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เขตพ้ืนที 

เทคนิคกรุงเทพ) ในการประกวด 
2) ให้ผู้เข้าประกวด รายงานตัว ณ  ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    

(เขตพ้ืนที เทคนิคกรุงเทพ) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น. 
3) หากมาเกินเวลา 17.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 
 

 

ใบสมัครเข้าประกวด นางนพมาศ 

งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 

ประวัติผู้สมัคร 
 

ข้าพเจ้า นางสาว ........................................................................... 

เกิดวันที ................................................................. ..........................  

อายุ................................ปี  ชื อเล่น................................................. 

น้ าหนัก.....................  กิโลกรมั  ส่วนสูง.....................  เซนติเมตร  

สัดส่วน  หน้าอก................    เอว..................   สะโพก..................  

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………………………………………… 

 ชื อสถานศึกษา(กรณีที ศึกษาอยู่) 

........................................................... ..............................................   

ที อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ......................หมู่บ้าน................................... 

ต าบล/แขวง............................................................................... ........ 

อ าเภอ/เขต........................................................................................ 

จังหวัด............................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 
 

มีความประสงค์ที จะเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในงานประเพณีลอยกระทง   
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 ในวันที  6 พฤศจิกายน 2557 

และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที กองประกวดก าหนดทุกประการ 

 

 

 

 ล าดับท่ี......................(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

(ลงชื อ)....................................................... ผู้สมัคร 

(................................................................) 

........./......................../.......... 

หลักฐานการสมัคร 

   รูปถ่ายขนาดเต็มตัวและรูปถ่ายขนาดโปสการ์ด  จ านวน ๑   รูป 
 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน    ๒  ฉบับ 
       (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 



 

 

 
 

 

ใบสมัครเข้าประกวด นางนพมาศ จ าแลง 
งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 

ประวัติผู้สมัคร 

ข้าพเจ้า (ชื อที ใช้ในการประกวด) 
........................................................................................................ 

 (ชื อตามบัตรประชาชน) 
........................................................................................................ 

เกิดวันที ................................................................. ..........................  

อายุ................................ปี  ชื อเล่น................................................. 

น้ าหนัก.....................  กิโลกรมั  ส่วนสูง.....................  เซนติเมตร  

สัดส่วน  หน้าอก................    เอว..................   สะโพก..................  

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………………………………………… 

 ชื อสถานศึกษา(กรณีที ศึกษาอยู่) 
........................................................... ..............................................   
ที อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ......................หมู่บ้าน................................... 

ต าบล/แขวง............................................................................... ........ 

อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................... 

หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 

มีความประสงค์ที จะเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ จ าแลง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในงานประเพณี   
ลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 ในวันที  6 พฤศจิกายน 2557 

และข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที กองประกวดก าหนดทุกประการ 

 

 

 

 ล าดับที่......................(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

(ลงชื อ)....................................................... ผู้สมัคร 

(................................................................) 

........./......................../.......... 

หลักฐานการสมัคร 

   รูปถ่ายขนาดเต็มตัวและรูปถ่ายขนาดโปสการ์ด  จ านวน ๑   รูป 
 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน    ๒  ฉบับ 
       (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 



 
 
 
 
 

ก าหนดการ 

การประกวด นางนพมาศและนางนพมาศ จ าแลง 
งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 

 

การประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจ าแลง  

เวทีชั่วคราว หน้าส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ) 
เวลา 16.30 น. 
   ผู้สมัครเข้าประกวดทุกประเภท รายงานตัว ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี 
   หากมาเกินเวลา 17.30 น. ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

เวลา 18.00 น.  เริ มงาน  
รอบแนะน าตัว 

- ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ เดินโชว์ตัวและแนะน าตัว ต่อหน้าคณะกรรมการ 

- ผู้เข้าประกวดนางนพมาศจ าแลง เดินโชว์ตัวและแนะน าตัว ต่อหน้าคณะกรรมการ 
 

รอบตอบค าถาม 
- ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ตอบค าถามของคณะกรรมการ 

- ผู้เข้าประกวดนางนพมาศจ าแลง ตอบค าถามของคณะกรรมการ 
 

เวลา 20.30 น.  ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 

เวลา 21.00 น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที และนักศึกษา ร่วมลอยกระทง ณ สระน้ าหน้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พ้ืนที เทคนิคกรุงเทพ) 

หมายเหตุ    *  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม 

 


