
 

ระเบยีบการประกวดนางนพมาศ ราชมงคลกรุงเทพ 

ประจ าปี 2563 
.............................................................................. 

คุณสมบัตผู้ิเข้าประกวด  

1. ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นเพศหญิงต้ังแตก่ าเนิด  

2. มีอายุระหว่าง 18 – 22  ปี บริบูรณ์นับถึงวันประกวด (นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563) 

(ศกึษาอยู่ในระดับปริญญาตรี) 

3. เป็นโสดหรอืไม่เคยผา่นการสมรสหรอืให้ก าเนิดบุตร 

4. ไม่เป็นผู้มโีรคติดตอ่ร้ายแรงหรอืโรคที่สังคมรังเกียจ 

5. ไม่ประกอบอาชีพหรอืมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม  

6. ต้องมีสว่นสูง 165  ซ.ม.ขึ้นไป  

7. ไม่เคยและไม่เสพย์สิ่งเสพติดไม่ตอ้งคดีความ ไม่เคยถูกจ าคุก ไม่เคยมีประวัติท าความผิด 

8. มีการศกึษาดีตามระดับการศกึษา ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด ภาคบังคับไว้ 

9. ไม่เคยได้รับต าแหน่งใดๆจากเวทีการประกวดนางนพมาศ ราชมงคลกรุงเทพ ในปีที่ผา่นมา 

การสมัครเข้าประกวด  

1.  การแสดงความจ านงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดนางนพมาศ ราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปี 

2563 ให้ท าเป็นหนังสือตามแบบที่ฝ่ายประกวดนางนพมาศ ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐาน             

ที่ระบุไว้ในระเบียบนี้  

2. ให้ยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตัวเอง ได้ที่สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  

ราชมงคลกรุงเทพ 

3. ก าหนดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 256 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวัน

และเวลาราชการ 

หลักฐานในการสมัคร  

1. ส าเนาบัตรประชาชน    จ านวน  1 ชุด 

2. ส าเนาบัตรนักเรียน/นักศกึษา   จ านวน  1 ชุด  

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผูส้มัครเข้าประกวด จ านวน  1 ชุด 

4. ภาพถ่ายสีขนาด  4x6  นิว้ แบบครึ่งตัว ไม่แต่งหน้า จ านวน  1 ใบ 

5. ภาพถ่ายสีขนาด  4x6  นิว้ แบบครึ่งตัว แต่งหน้า จ านวน  1 ใบ 

(เป็นภาพที่เห็นใบหนา้ชัดเจน โดยไม่ผ่านการตกแต่งใบหนา้และเกล้าผม) 
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สถานท่ีประกวด  

เวทีประกวดนางนพมาศ  ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ราชมงคลกรุงเทพ หนา้ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลกรุงเทพ 

   ก าหนดการประกวด 

วันเสารท์ี่  31  ตุลาคม  2563  รายงานตัว เวลา 16.00 -17.00 น.  

การแต่งกายในการประกวด  

1. ในการประกวดผู้เข้าประกวด จะต้องแตง่กายด้วยเสื้อแขนกระบอกสีขาว (เป็นผ้าลูกไม้)  

ผ้าถุง นุ่งป้าย (ไม่มีหน้านาง) เป็นผ้าไหมยกล าพูน ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมแก้ว หรือผ้าฝ้าย 

สีเม็ดมะขาม สีม่วง สีน้ าเงิน สีด า สนี้ าตาล สีแดง หรอืสีชมพู และมีผ้าสะใบ เครื่องประดับ

ตามสมควร 

2. ทรงผมตอ้งเป็นทรงที่เกล้าเพียงทรงเดียวเท่านั้น หากไม่เกล้าผม คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์

การประกวดทันที 

3. การเสริมสวยใบหนา้ เน้นแบบแตง่ธรรมชาติ ไม่พอกผิว (ใหใ้ช้ครมีลงตัวที่ไม่ต่างจากสีผิวเดิม

ได้) และจะต้องกระท าให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว ฝา่ยการประกวดอนุญาตให้ พี่เลี้ยงเข้าไป

ในบริเวณหลังเวทีการประกวดได้ไม่เกิน 3 คน  

4. รองเท้าปลายแหลมปิดหน้าเท้า ความสูงไม่เกิน 5 นิว้ 

การตัดสิน  

1. การตัดสินการประกวดกระท าโดย คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก  จ านวน 5 คน    

และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด  

2. การตัดสินในแต่ละประเภทมีหลักเกณฑด์ังนี้ 

- การตัดสินนางนพมาศ เข้ารอบ 10 คน และเข้ารอบ 3 คน ตัดสินจากผู้ได้รับคะแนน

สูงสุดจากกรรมการ 

- การตัดสินนางนพมาศ ประจ าปี 2563 รอบ 3 คนสุดท้าย เป็นการเสี่ยงทายพระเพ็ง 

โดยผู้เขา้ประกวดจะเป็นผู้เสี่ยงทายหยิบก้านสาธร ตามล าดับ คนละ 2 รอบการเสียง

ทาย (รายละเอียดการเสียงทายส าหรับผูเ้ข้ารอบ 3 คนสุดท้ายจะแจง้ให้ผูเ้ข้าประกวด

ทราบในวันที่ 31 ตุลาคม 2563) 

- ต าแหน่งขวัญใจประชาชน  ตัดสินจากจ านวนดอกไม้ที่ได้รับ  
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รางวัลส าหรับผู้ได้รับต าแหน่งนางนพมาศ ราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปี 2563 

1. นางนพมาศ   จะได้รับสายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด  15,000 บาท  

2. รองชนะเลิศอันดับ 1  จะได้รับสายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด  10,000 บาท 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2  จะได้รับสายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด   7,000 บาท  

4. ขวัญใจประชาชน      จะได้รับสายสะพาย ถ้วยรางวัล และเงินสด    5,000 บาท 

(ถ้วยรางวัลรัฐมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินการประกวดนางสงกรานต์ 

รอบแรก (รอบคัดเหลือ 10 คนสุดท้าย) 

1. การแต่งกาย      30  คะแนน 

2. รูปร่างและบุคลิกภาพ / ภาษาและน้ าเสียง   30   คะแนน 

3. ความงามของใบหนา้ / กิริยามารยาท    40  คะแนน 

รวม 100 คะแนน  

รอบที่สอง (รอบคัดเหลือ 3 คน) 

1. รูปร่างและบุคลิกภาพ      30   คะแนน 

2. ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม   20  คะแนน 

3. ตอบค าถามตรงประเด็น    50 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

รอบตัดสิน 3 คนสุดท้าย 

            การตัดสินนางนพมาศ ราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปี 2563 รอบตัดสิน 3 คนสุดท้าย เป็นการเสี่ยง

ทายพระเพ็ง โดยผูเ้ข้าประกวดจะเป็นผู้เสี่ยงทายหยิบก้านสาธร (รายละเอียดการเสียงทายส าหรับผู้

เข้ารอบ 3 คนสุดท้ายจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบในวันที่ 31 ตุลาคม 2563)                                                                                                    

การยื่นใบสมัคร 

ยื่นได้ที่ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพกรุงเทพ  เลขที่ 2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพ  10120                 

โทร 0 2287 9600 ต่อ 7262  หรือสอบถามได้ที่ คุณอมรเทพ โทรศัพท์ 0998835158 และ คุณ

สุโขทัย 0613842591 ในวันและเวลาราชการ 

 

 


