
ล ำดับที่ ___________  
            (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

ใบสมัครประกวดนำงนพมำศ 

โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทงประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเข้ำใจหลักเกณฑ์กำรประกวด 
  และจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประกวดทุกประกำร 
 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้สมัคร  (ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับสมัคร 

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

หมำยเหตุ : ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่ำนั้น ณ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ตั้งแต่บัดนี้ – ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ก่อนเวลำ ๑๒.๐๐ น. 

 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด ๑ นิ้ว 

 

ข้ำพเจ้ำ นำงสำว.................................................................. 
เกิดวันที่................. เดือน............................. พ.ศ. ............. 
อำยุ....................ปี ชื่อเล่น................................................... 
น้ ำหนัก...................กิโลกรัม ส่วนสูง...................เซนติเมตร 
ก ำลังศึกษำในระดับ / ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ................. 
............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่............................. หมู่ที่................. 

ต ำบล................... อ ำเภอ....................จังหวัด................... 

หมำยเลขโทรศัพท์............................................................... 

         มีควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมประกวดนำงนพมำศ
ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ในโครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณี     
ลอยกระทงประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ “รำชภัฏนครสวรรค์
สืบสำนประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง” 
         ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่กองประกวดก ำหนดทุกประกำร 
 
หลักฐำนกำรสมัคร 
  รูปถ่ำยขนำดเต็มตัว/รูปถ่ำยขนำดโปสกำร์ด จ ำนวน    
     อย่ำงละ ๑ รูป 
  ส ำเนำบัตรประชำชน จ ำนวน ๑ ฉบับ  
     (พร้อมเซ็นรับรองส ำเนำ) 
 

 



คุณสมบัติและหลักเกณฑ์กำรประกวดนำงนพมำศ 
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีลอยกระทงประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดนำงนพมำศ  

๑)  เป็นสุภำพสตรี  สถำนภำพโสด (ไม่เคยผ่านการแต่งงานและการมีบุตรมาก่อน) และมีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป  
๒)  ไม่ประกอบอำชีพหรือมีควำมประพฤติอันเป็นที่น่ำรังเกียจของสังคม 
๓)  เป็นผู้มีสุขภำพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ำยแรง 

๒. หลักฐำนกำรสมัคร 
๑)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  (พร้อมรับรองส ำเนำ) จ ำนวน  ๒  ชุด 
๒)  รูปถ่ำยสีเต็มตัว ขนำดโปสกำร์ด ๔ x ๖ นิ้ว  จ ำนวน  ๑  รูป 
๓)  รูปถ่ำยสี ขนำด ๑ นิ้ว                          จ ำนวน  ๑  รูป 

  (รูปถ่ำยปัจจุบัน ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน,ไม่สวมแว่น,หน้ำตรง) 
๓. กำรแต่งกำยในกำรประกวด : แต่งกำยด้วยชุดไทย, สไบ, ผ้ำถุงยำว (ประยุกต์),  ทรงผมและเครื่องประดับตำมอัธยำศัย 
๔. หลักเกณฑ์กำรประกวดและหลักเกณฑ์กำรให้คะแนน 

๔.๑  ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวในวันจันทร์ที่  ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น 
       ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์            
       หำกมำรำยงำนตัวหลังจำกเวลำ ๑๘.๐๐ น. ถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรเข้ำประกวด 

๔.๒  เริ่มประกวด ตั้งแตเ่วลำ  ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
๔.๓  ผู้เข้ำประกวดนำงนพมำศทุกท่ำน “ต้อง” แต่งกำยด้วยชุดไทย พร้อมกับกระทงท่ีเตรียมมำเอง  
๔.๔   ผู้ประกวดต้องแสดงควำมสำมำรถพิเศษ โดยใช้เวลำในกำรแสดงไม่เกิน ๓ นำที  

                (จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรแสดงไปเอง เช่น แผ่นซีดี เป็นต้น) 
๔.๕ กำรประกวดแบ่งเป็น ๓ รอบ 

  - รอบท่ี ๑  รอบแนะน ำตัว 
  - รอบท่ี ๒  รอบแสดงควำมสำมำรถพิเศษ ไม่เกิน ๓ นำที 
  - รอบท่ี ๓  รอบตอบค ำถำมผู้เข้ำรอบ ๔ คนสุดท้ำย และตัดสินกำรประกวดนำงนพมำศ 

๔.๖ เกณฑ์กำรตัดสิน  ๑. กำรแต่งกำย   คะแนน   ๒๐  คะแนน 
     ๒. รูปร่ำง หน้ำตำ บุคลิกภำพ คะแนน   ๔๐  คะแนน 
     ๓. ควำมสำมำรถพิเศษ  คะแนน   ๒๐  คะแนน 
     ๔. ปฎิภำณ/ไหวพริบ           คะแนน    ๒๐  คะแนน 

๔.๗ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้ำประกวดไม่สำมำรถโต้แย้งหรือ อุทธรณ์ใด ๆ ได้ 
๕.  เงินรำงวัลในกำรประกวดนำงนพมำศ 
 ๕.๑ รำงวัลชนะเลิศ รับเงินรำงวัล    ๒,๐๐๐  บำท  ถ้วยรำงวัล พร้อมสำยสะพำย 
 ๕.๒ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรำงวัล ๑,๕๐๐ บำท พร้อมสำยสะพำย 
 ๕.๓ รำงวัลรองชนะเลิศอันอับ ๒ รับเงินรำงวัล  ๑,๐๐๐ บำท พร้อมสำยสะพำย 
 ๕.๔ รำงวัลขวัญใจมวลชน  รับเงินรำงวัล     ๕๐๐ บำท   

--------------- 
สอบถำมเพิ่มเติมที่ : ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๓๕ 


