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คุณสมบัตผู้ิเข้าประกวด  

1. ต้องมีสัญชาติไทยและเป็นเพศชายตั้งแต่ก าเนิด  

2. มีอายุระหว่าง 18 – 22  ปี บริบูรณ์นับถึงวันประกวด (นับถึงวันที่ 3 เมษายน 2562) 

(ศกึษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี) 

3. เป็นโสดหรอืไม่เคยผา่นการสมรส 

4. ไม่เป็นผู้มโีรคติดตอ่ร้ายแรงหรอืโรคที่สังคมรังเกียจ 

5. ไม่ประกอบอาชีพหรอืมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม  

6. ต้องมีสว่นสูง 170  ซ.ม.ขึ้นไป  

7. ไม่เคยและไม่เสพย์สิ่งเสพติดไม่ต้องคดีความ ไมเ่คยถูกจ าคุก ไม่เคยมีประวัติท าความผิด 

8. มีการศกึษาดีตามระดับการศกึษา ที่ทางกระทรวงศกึษาธิการ ก าหนด ภาคบังคับไว้ 

9. ไม่เคยได้รับต าแหน่งใดๆจากเวทีการประกวดเทพบุตร มทร.กรุงเทพ ในปีที่ผา่นมา 

การสมัครเข้าประกวด  

1. การแสดงความจ านงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปี 2563 

ให้ท าเป็นหนังสือตามแบบที่ฝ่ายประกวดก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในระเบียบนี้  

2. ให้ยื่นใบสมัครเข้าประกวด ได้ที่สถาบันศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ 

3. ก าหนดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี ้จนถึง วันที่  5 – 20 ตุลาคม 256 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 

16.00 น. ในวันและเวลาราชการ 

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 จ านวน  1 ใบ 

5. ภาพถ่ายสีขนาด 4x6 นิว้ แบบเต็มตัว จ านวน  1 ใบ 
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สถานท่ีประกวด  

เวทีประกวดเทพบุตรราชมงคลกรุงเทพ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ราชมงคลกรุงเทพ 

หนา้ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลกรุงเทพ 

ก าหนดการประกวด 

วันเสารท์ี่  31  ตุลาคม  2563  รายงานตัว เวลา 16.00 -17.00 น. 

การแต่งกายในการประกวด  

1. ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอกสีขาว นุ่งโจงกระเบนเป็น

ผ้าไหมยกล าพูน ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมแก้ว หรือผ้าฝ้าย สีเม็ดมะขาม สีน้ าเงิน สีด า                    

สนี้ าตาล สีแดง และผา้คาดเอวไหม เครื่องประดับตามสมควร 

2. ทรงผมตอ้งเป็นทรงเปิดหน้าผาก และเปิดข้าง  

3. การเสริมสวยใบหนา้ เน้นแบบแตง่ธรรมชาติ และจะต้องกระท าใหเ้รียบร้อยก่อนรายงานตัว

ฝา่ยการประกวด อนุญาตให ้พี่เลี้ยงเข้าไปในบริเวณหลังเวทีการประกวดได้เพียง 2 คน  

4. รองเท้าหุ้มส้น สดี า หรอืน้ าตาลเข้ม 

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 าแหน่งเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจ าปี 2563 

1. เทพบุตร    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) 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ 

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 

ยื่นได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพกรุงเทพ  เลขที่ 2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพ  10120                 

โทร 0 2287 9600 ตอ่ 7262  หรอืสอบถามได้ที่ คุณอมรเทพ โทรศัพท์ 0998835158 และ คุณสุโขทัย 

0613842591 ในวันและเวลาราชการ 


