
 
 

หลักเกณฑ์การประกวดกระทง 
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๑ 

ณ เวทีการประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
******************* 

รายละเอียดและหลกัเกณฑ์การประกวดของกระทง 
๑. กระทงประเภทสวยงาม  

ขนาดของกระทง 
  - ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๒๕  น้ิว (วัดจากปลายกลีบกระทงด้านหน่ึงถึงปลายกลีบ
กระทงอีกด้านหน่ึง) 
  - เน้นเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่าน้ัน หรือ วัสดุจากธรรมชาติอ่ืนที่เหมาะสม เมื่อจัดทํากระทงเสร็จ
เรียบร้อยจะต้องสามารถนํามาลอยนํ้าได้  (ไม่อนุญาตใหใ้ช้โฟมเป็นวัสดุโดยเด็ดขาด) 
 

วันเวลาและสถานที ่
- ส่งผลงานการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  - คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
เวลา ๑๔.๐๐ –๑๕ .๐๐ น. 

หลกัฐานการสมัคร 
-  ใช้ใบสมคัรตามแบบการประกวดกระทง ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดเท่าน้ัน  โดยกรอกข้อมูลลง

ในใบสมัครใหค้รบถ้วน ชัดเจน  พร้อมเอกสารค่าลงทะเบียนจํานวน    ๑๐๐ บาท 
-  บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสําเนาภาพถ่ายหน้า - หลัง จํานวน ๒ ฉบับ 

เกณฑ์การตดัสินกระทงประเภทสวยงามเปน็หลัก ดังนี ้
กระทงประเภทสวยงาม  คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
  ๑.  ความงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์ (๓๐ คะแนน) 
   - ขนาด รูปทรงของกระทงที่สวยงามไม่สูงหรือเต้ียเกินไป รูปทรงได้สัดสว่นดี 
   - จุดเด่น  มกีารสร้างจุดเด่นของกระทงที่สวยงาม แต่ไม่แตกต่างกับส่วนอ่ืน ๆ มาก 
   - มีความกลมกลืนของกระทงที่สวยงาม 
  ๒.  ความประณีตละเอียดอ่อน (๔๐ คะแนน) 
   - มีการใช้วัสดุสดจากธรรมชาติ  มาสร้างสรรค์อย่างสวยงามและประณตี 
   - ความประณตีของการจัดวางส่วนประกอบที่เป็นระเบียบ 
  ๓. แนวความคิดหรือเน้ือหา (๑๕ คะแนน) 
   - กระทงจะมแีนวความคิดที่สื่อออกมาที่มีความหมายในเชิงบวก เช่น แนวความคิด 
     เก่ียวกับประเพณีลอยกระทง  
  ๔. การทรงตัวหรือการลอยนํ้า (๑๕ คะแนน)  
  ๕. กระทงที่ได้รับรางวัลจะมอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ลอยลอยกระทง 



 
 
๒. กระทงประเภทอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อมและความคดิสรา้งสรรค์   

ขนาดของกระทง/วัสด ุ
- ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๒๕  น้ิว  

(วัดจากปลายกลีบกระทงด้านหน่ึงถึงปลายกลีบกระทงอีกด้านหน่ึง) 
  - เน้นเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่าน้ัน หรือ วัสดุจากธรรมชาติอ่ืนที่เหมาะสม เมื่อจัดทํากระทงเสร็จ
เรียบร้อยจะต้องสามารถนํามาลอยนํ้าได้  (ไม่อนุญาตใหใ้ช้โฟมเป็นวัสดุโดยเด็ดขาด) 

วันเวลาและสถานที ่
 - ส่งผลงานการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑4.๐๐ น. 
หลกัฐานการสมัคร 

    -  ใช้ใบสมคัรตามแบบการประกวดกระทง ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดเท่าน้ันโดยกรอกข้อมูลลงใน
ใบสมัครให้ครบถ้วนชัดเจน  พร้อมเอกสารค่าลงทะเบียนจํานวน    1๐๐ บาท 

-  บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสําเนาบัตรประชาชน จํานวน  ๒  ฉบับ 
เกณฑ์การตดัสินกระทงประเภทอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อมและความคดิสรา้งสรรค์ ดงันี ้

กระทงประเภทความคดิสรา้งสรรค ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
๑  ความงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์ (๓๐ คะแนน) 

   - ขนาด รูปทรงของกระทงอิสระไม่สูงหรือเต้ียเกินไป รูปทรงได้สัดส่วนดี 
   - จุดเด่น  มกีารสร้างจุดเด่นของกระทงที่สวยงาม แต่ไม่แตกต่างกับส่วนอ่ืน ๆ มาก 
   - มีความกลมกลืนของกระทงที่สวยงาม 
   - วัสดุจากธรรมชาติ 
  ๒  ความประณีตละเอียดอ่อน (๔๐ คะแนน) 
   - ความเหมาะสมของวัสดุในการประดิษฐ์ 
   - ความประณตีของการจัดวางส่วนประกอบที่เป็นระเบียบ 

- มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ มาสร้างสรรค์อย่างสวยงามและประณีต 
   - ความประณตีของการจัดวางส่วนประกอบที่เป็นระเบียบ  
  ๓ แนวความคิดหรือเน้ือหา (๑๕ คะแนน) 
   - กระทงจะมแีนวความคิดที่สื่อออกมาที่มีความหมายในเชิงบวก เช่น แนวความคิด 
     เก่ียวกับประเพณีลอยกระทง  
  ๔ การทรงตัวหรือการลอยนํ้า (๑๕ คะแนน)  
  5 กระทงที่ได้รับรางวัลจะมอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลอยกระทง 

หมายเหตุ 
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธ์ิประท้วง

คณะกรรมการ จัดการแข่งขนัไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
- ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันประกวดทุกช้ินถือเป็นสิทธ์ิขาดของมหาวิทยาลัย 
- ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์น้ีให้คณะกรรมการจัดการประกวดเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
 



 
 
การส่งกระทงเข้าประกวด 
 ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งกระทงเข้าประกวด แจ้งความจํานงและย่ืนใบสมัครพร้อมสําเนาบัตรประชาชน 
(เซ็นต์รับรองสาํเนาถูกต้อง) ได้ที่งานศิลปวัฒนธรรม อาคารกองพัฒนานักศึกษา  ช้ัน ๑  ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาราชการ จนถึงวันจันทร์ที่ 1๙ พฤศจิกายน  ๒๕61 
 
การตดัสนิ 

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธ์ิ 
  ประท้วงคณะกรรมการ จัดการแข่งขันไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
- ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันประกวดทุกช้ินถือเป็นสิทธ์ิขาดของมหาวิทยาลัย 
- ในกรณีที่มีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์น้ีให้คณะกรรมการจัดการประกวดเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

 
รางวัล 
๑. กระทงประเภทสวยงาม 
 รางวัลชนะเลิศ    รางวัลเงินสด  5,๐๐๐  บาท  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   รางวัลเงินสด  3,๐๐๐  บาท  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         รางวัลเงินสด  2,๐๐๐  บาท  
๒. กระทงประเภทอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อมและความคดิสรา้งสรรค ์
 รางวัลชนะเลิศ    รางวัลเงินสด  5,๐๐๐  บาท  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   รางวัลเงินสด  3,๐๐๐  บาท  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         รางวัลเงินสด  2,๐๐๐  บาท 
  

 
หมายเหตุ  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิน้สดุจะทักท้วงใด ๆ มิได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

               
                    ใบสมัครการประกวดกระทงลอย 

วันพฤหัสบดทีี่ 22 พฤศจิกายน  ๒๕61 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 
ช่ือสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ........................................................................................................... 
ช่ือ....................................................................ช่ือสกุล………………………………………………………………… 
ที่อยู่....................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์..........................................โทรสาร ...............................E–mail ……………………………… 
ผู้ประสานงาน........................................................ โทรศัพท์ ............................................................... 
จัดส่งกระทงลอยประเภท 
  กระทงประเภทสวยงาม    

  กระทงประเภทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์   
แนวคิดในการจัดทําช้ินงานประกวด 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
         

 
 
 
ลงช่ือ............................................................ 

        (                                                  ) 
        ตําแหน่ง ...................................................... 
        วันที่.......... /..................../............... 
 
 
 
 
 
 
ส่งใบสมัครภายใน วันจันทรท์ี่ 19 พฤศจิกายน  ๒๕61 
หน่วยงาน งานศิลปวัฒนธรรม  อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                        
เลขที่ ๑ หมู่ ๒๐ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐  โทร.081-739-3855 
                                              



               
หลกัเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ 

โครงการประเพณวัีนลอยกระทง ประจาํปี ๒๕๖1 
ณ เวทกีารประกวด  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ ์

******************* 
๑. คณุสมบตัขิองผูเ้ข้าประกวด  

๑.๑  ต้องเป็นเพศหญิง  
๑.2  ไมจ่ํากัดภูมิลําเนา 
๑.3  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๕  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๒๕  ปี (เกิดต้ังแต่ ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๖) 

 ๑.4  ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๑.5  ความสูงไม่น้อยกว่า ๑60 เซนติเมตร  
 
๒.การสมัครเข้าประกวด 
 ๒.๑ แสดงความประสงค์เพ่ือขอสมัครเข้าประกวดนางนพมาศ ประจําปี ๒๕๖1  ด้วยตนเอง 

๒.๒ กําหนดใหย่ื้นใบสมคัรเข้าประกวด ณ งานศิลปวัฒนธรรม อาคารกองพัฒนานักศกึษา ช้ัน 1  รับใบสมัคร 
ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน  ๒๕61  ในวัน เวลา ราชการ การรับสมัครหรือไม่รับสมคัรของผู้ใดให้
เป็นสิทธ์ิของฝ่ายจัดการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องช้ีแจงเหตุผล 

๒.๓ จับสลากหมายเลขผู้เข้าประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน  ๒๕61 เวลา ๑๖.0๐ น. 
ณ เวทีการประกวด  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๒.๕  หลักฐานการสมัคร 
    -  ใช้ใบสมคัรตามแบบการประกวดนางนพมาศ ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดเท่าน้ัน โดยกรอกข้อมูล

ลงในใบสมัครให้ครบถ้วนชัดเจน  พร้อมเอกสารค่าลงทะเบียนจํานวน   5๐๐ บาท  
-  บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสําเนาภาพถ่ายหน้า - หลัง จํานวน ๒ ฉบับ 
-  กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ใหแ้สดงบัตรนักศึกษาพร้อมสําเนา 
-  ภาพถ่ายส ีขนาดโปสการ์ด ๔x๖ น้ิว จํานวน 2 ภาพ เห็นใบหนา้ชัดเจน ไม่สวมหมวก และแว่นตาดํา   

(ไม่เกิน ๖ เดือน)  โดย เขียนช่ือ-นามสกุล  ไว้ด้านหลังให้ชัดเจน 
 
 

หมายเหตุ พิจารณารบัเฉพาะผูท้ี่มีหลกัฐานครบเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 



๒ 
 

  

๓. สถานทีป่ระกวด  ณ เวทกีารประกวดบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  
 

๔. ระยะเวลาการประกวด วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน  ๒๕61 โดยให้ผู้สมัครเข้าประกวด รายงานตัว             
ต่อคณะกรรมการ ณ เวทีการประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 เวลา ๑๖.0๐ – ๑๗.3๐ น. 
 

๕.  การแต่งกายในการประกวด/การเสริมสวย   ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดต่อไปน้ี 
 - ชุดไทยสมัยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

- การเสริมสวยใบหน้า  และตกแต่งทรงผมให้เรียบร้อย 
    - การเสริมสวยต้องกระทําให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว ฝ่ายการประกวดจะอนุญาตให้พ่ีเลี้ยงเข้าไปใน
บริเวณงานหลังเวทีการประกวดได้เพียง  ๑ คนเท่าน้ัน 
  

๖. วัน เวลา  และสถานที่ในการประกวด 
 เวลา  ๑๖.0๐ – ๑๗.3๐ น. -  รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 
 รอบแรก      -  เริ่มการประกวดในรอบที่ ๑  ในชุดไทยสมัยต่าง ๆ 
 รอบสอง      -  คัดเลือกให้เหลือ ๑5  คน จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 
 รอบสาม      -  คัดเลือกผูเ้ข้ารอบ 10 คน แสดงความสามารถ 1 นาที 

รอบสุดท้าย     -  คัดเลือกผูเ้ข้ารอบ 5 คน และตอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ   
      เพ่ือได้รับตําแหน่งนางนพมาศ ๑  ตําแหน่ง  
      และรองชนะเลิศอับดับ1 และ ๒  

๗. การตดัสนิ 
  - การตัดสินการประกวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา 
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

๘. รางวัลสาํหรบัผู้ได้รบัตาํแหน่งนางนพมาศ  ประจาํปี  ๒๕61 
๙.๑  นางนพมาศ  จะได้รับรางวัลเงินสด   10,๐๐๐  บาท   สายสะพาย+ถว้ยรางวัล+เกียรติบัตร  
๙.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับรางวัลเงินสด 5,๐๐๐  บาท เกียรติบัตร+ถ้วยรางวัล 
๙.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับรางวัลเงินสด 3,๐๐๐  บาท เกียรติบัตร+ถ้วยรางวัล 
๙.๔  รางวัลขวัญใจราชภัฏวไลยอลงกรณ ์   2,๐๐๐  บาท    สายสะพาย+เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

  

 
 

 
ใบสมัครการประกวดนางนพมาศ 

วันพฤหสับดทีี ่22 พฤศจิกายน  ๒๕61  
งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ข้าพเจ้า  นางสาว........................................ช่ือสกุล....................................................................... 

ช่ือเล่น..........................เกิดวันที่..........เดือน.......................พ.ศ...................ปัจจุบันอายุ........................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ถนน........................ตําบล.................................อําเภอ................................ 
จังหวัด................................หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก................................................................ 

ขอย่ืนใบสมัครเข้าประกวดต่อคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. สัดส่วน.............................................. 
๒. ส่วนสูง...............................................เซนติเมตร 
๓. นํ้าหนัก...............................................กิโลกรัม 
๔. ความสามารถพิเศษ................................................................................ 
๕. สถานศึกษา / อาชีพ............................................................................... 
๖. ความใฝ่ฝันในอนาคต.................................................................................. 
๗. ผู้ส่งเข้าประกวดคือ/ถ้ามี................................................................................. 

         
        ข้าพเจ้าเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวดและรายละเอียดต่างๆ แล้วยินดีสมัครเข้ารว่มการประกวดนางนพมาศ  
ในโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖1  และปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดฯ  
ทุกประการ 

  
(ลงช่ือ)........................................................... ผู้สมคัร    

                     (............................................................) 
         .                                                         ........../............./.......... 

 
 
 

ส่งใบสมัครภายใน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖1 
หน่วยงาน งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                              
เลขที่ ๑ หมู่ ๒๐ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐  โทร. 02-9091428 ,081-739-3855 

 



๔ 
 

  

หลักฐานการสมัครการประกวดนางนพมาศ 
งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 
หลักฐานการสมัคร 
  รูปถ่ายเต็มตัว/ครึ่งตัว ขนาดโปสการ์ด ๔x๖  น้ิว   
จํานวน อย่างละ     ๒   รูป 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน    ๒  ฉบับ 

 
 

 (ลงช่ือ).............................................. ผู้สมัคร    (ลงช่ือ).............................................. ผู้รับสมัคร 

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

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

 
 
 
 
 

รูปถ่ายคร่ึงตัว 
ขนาดโปสการ์ด 

4x6 น้ิว 

 
 
 
 
 

รูปถ่ายเต็มตัว 
ขนาดโปสการ์ด 

4x6 น้ิว 



         หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศจําแลง 
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๑ 

ณ เวทีการประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
******************* 

๑. คณุสมบตัขิองผูเ้ข้าประกวด  
๑.๑  เพศกําเนิดเป็นชาย 
๑.๒  ไมจ่ํากัดภูมิลําเนา 
๑.๓  มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๕  ปี  และไม่เกิน ๒๕  ปี (เกิดต้ังแต่ ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๖) 
๑.๔ ต้องไม่เคยเข้ารอบ ๔๐ คนสุดท้ายมิสทิฟฟาน่ียูนิเวิร์ส ๒๐๑๗ – ๒๐๑๘ 

 ๑.๕  ไม่ประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๑.๖  ความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๖๐  เซนติเมตร 
 
๒.การสมัครเข้าประกวด 
 ๒.๑ แสดงความประสงค์เพ่ือขอสมัครเข้าประกวดนางนพมาศจําแลง ประจําปี ๒๕๖๑  ด้วยตนเอง 

๒.๒ กําหนดให้ย่ืนใบสมัครเข้าประกวด ณ งานศิลปวัฒนธรรม อาคารกองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 1 รับใบสมัคร 
ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันจันทร์ที่ ๑9 พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ในวัน เวลา ราชการ การรับสมคัรหรือไม่รับสมัครของผู้ใดให้
เป็นสิทธ์ิของฝ่ายจัดการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องช้ีแจงเหตุผล 

๒.๓ จับสลากหมายเลขผู้เข้าประกวด ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ณ เวทีการประกวด  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๒.๕  หลักฐานการสมัคร 
    -  ใช้ใบสมคัรตามแบบการประกวดนางนพมาศจําแลง ที่มหาวิทยาลยักําหนดเท่าน้ัน  โดยกรอก

ข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถว้น  ชัดเจน  พร้อมเอกสารค่าลงทะเบียนจํานวน    ๕๐๐ บาท  
-  บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสําเนาภาพด้านหน้า - หลัง จํานวน ๒ ฉบับ 
-  ภาพถ่ายสี ขนาดโปสการ์ด ๔x๖ น้ิว จํานวน ๒ ภาพ (กรุณาให้เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก 

และแว่นตาดํา (ไม่เกิน ๖ เดือน)  โดย เขียนช่ือ-นามสกุล  ไว้ด้านหลังให้ชัดเจนด้วย 
 

หมายเหตุ พิจารณารบัเฉพาะผูท้ี่มีหลกัฐานครบเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

  

๓. สถานทีป่ระกวด  ณ เวทกีารประกวด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

๔.  ระยะเวลาการประกวด วันอังคารที่ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โดยให้ผู้สมัครเข้าประกวด รายงานตัวต่อ
คณะกรรมการ ณ เวทีการประกวด เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
 

๕.  การแต่งกายในการประกวด   ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดต่อไปน้ี 
 - ชุดไทยสมัยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

- การเสริมสวยใบหน้า  และตกแต่งทรงผมให้เรียบร้อย 
   - การเสริมสวยต้องกระทําให้เรียบร้อยก่อนรายงานตัว ฝ่ายการประกวดจะอนุญาตให้พ่ีเลี้ยงเข้าไปใน
บริเวณงานหลังเวทีการประกวดได้เพียง  ๑ คนเท่าน้ัน 
 

๖. วัน เวลา  และสถานที่ในการประกวด 
 เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. -  รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน ณ  เวทกีารประกวด 
 รอบแรก      -  เริม่การประกวดในรอบที่ ๑  ในชุดไทยสมัยต่าง ๆ 
 รอบสอง      -  คัดเลือกให้เหลือ ๑๕  คน จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 
 รอบสุดท้าย     -  จากผู้เข้ารอบ ๑๐ คน ให้คะแนนจากการตอบสัมภาษณ์  

       และคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ  เพ่ือได้รับตําแหน่งนางนพมาศจําแลง  
       ๑  ตําแหน่ง และรองชนะเลิศอับดับ ๑ และ ๒  

 
๗. การตดัสนิ 
  - การตัดสินการประกวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา 
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

๘. รางวัลสาํหรบัผู้ได้รบัตาํแหน่งนางนพมาศ  ประจาํปี  ๒๕๖๑ 
๙.๑  นางนพมาศจําแลง  จะได้รับรางวัลเงินสด  ๑๐,๐๐๐  บาท   สายสะพาย+ถว้ยรางวัล+เกียรติบัตร  
๙.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับรางวัลเงินสด ๕,๐๐๐  บาท เกียรติบัตร+ถ้วยรางวัล 
๙.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับรางวัลเงินสด ๓,๐๐๐  บาท เกียรติบัตร+ถ้วยรางวัล 
๙.๔  รางวัลขวัญใจราชภัฏวไลยอลงกรณ ์   ๒,๐๐๐  บาท    สายสะพาย+เกียรติบัตร 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓ 
 

  

 
 

 
ใบสมัครการประกวดนางนพมาศจําแลง 
วันอังคารท่ี ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ข้าพเจ้า  นาย........................................ช่ือสกุล....................................................................... 

ช่ือเล่น..........................ช่ือที่ใช้ในการประกวด........................เกิดวันที่..........เดือน.......................พ.ศ........................
ปัจจุบันอายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ถนน........................ตําบล..................อําเภอ................
จังหวัด................................หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก................................................................ 
ขอย่ืนใบสมัครเข้าประกวดต่อคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑. สัดส่วน.............................................. 
๒. ส่วนสูง...............................................เซนติเมตร 
๓. นํ้าหนัก...............................................กิโลกรัม 
๔. ความสามารถพิเศษ.................................................................................... 
๕. สถานศึกษา / อาชีพ................................................................................... 
๖. ความใฝ่ฝันในอนาคต.................................................................................. 
๗. ผู้ส่งเข้าประกวดคือ/ถ้ามี............................................................................. 

         
        ข้าพเจ้าเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวดและรายละเอียดต่างๆ แล้วยินดีสมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศจําแลง
ในโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๑  และปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดฯ  
ทุกประการ 

  
(ลงช่ือ)........................................................... ผู้สมคัร    

                    (.......................................................................) 
         .                                                   ........../............./.......... 

 
 
 
 

ส่งใบสมัครภายใน วันจันทรท์ี่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
หน่วยงาน งานศิลปวัฒนธรรม  อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์                    
เลขที่ ๑ หมู่ ๒๐ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐  โทร. ๐๘๑ ๗๓๙ ๓๘๕๕ 

 



๔ 
 

  

หลักฐานการสมัครประกวดนางนพมาศจําแลง 
งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 
หลักฐานการสมัคร 
  รูปถ่ายเต็มตัว/ครึ่งตัว ขนาดโปสการ์ด ๔x๖ น้ิว     

จํานวน อย่างละ   ๒  รูป 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน    ๒  ฉบับ 

 
 (ลงช่ือ).............................................. ผู้สมัคร    (ลงช่ือ).............................................. ผู้รับสมัคร 

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

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

 
 
 
 
 

รูปถ่ายคร่ึงตัว 
ขนาดโปสการ์ด 

๔x๖ น้ิว 

 
 
 
 
 

รูปถ่ายเต็มตัว 
ขนาดโปสการ์ด 

๔x๖ น้ิว 
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