
 
 

 
ใบสมัครการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ 
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 

ประเภทการสมัคร     Mr.  Miss  Miss  Queen 
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.............................................................ชื่อเลน่............................ 

เกิดวันที่............เดือน.....................พ.ศ...................อายุ...........ปี  

ก าลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่.............. สาขา......................................... 

รหัสนักศึกษา.............................................. ............................... 

ส่วนสูง................................. น้ าหนัก..............................  

บ้านเลขท่ี................ หมู่ท่ี............. ต าบล/แขวง................................ 

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

โทรศัพท์ (มือถือ) ……………............…………………………… 

E- mail ………………………………………………………………... 

กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับคณะ/มหาวิทยาลัย........................................ 

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

คติประจ าใจ ......................................................................................  

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

ความสามารถพิเศษ ...................................................... ........................ 

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

ความคาดหวังในอนาคต..................................................................... 

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

มีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประกวดประกวดดาว เดือนและดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

ผู้สมัคร 
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ 
 

หลักฐานการสมัคร 

 รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษาหรือฟรีสไตล์  
ขนาด 4x6 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

 ส าเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด 
 

หมายเลข................. 

ติดรูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว 



 
 
 
 
 

ระเบียบการประกวดดาว เดือนและดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1. ประเภทการประกวด 

1.1 ดาวประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
1.2 เดือนประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
1.3 ดาวเทียมประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
2.1 ดาว-เดือน ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เท่านั้น 
2.2 ดาวเทียม เป็นนักศึกษาชั้นปีใดก็ได้ ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เท่านั้น 
2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดี มีบุคลิกภาพที่ดี ประพฤติดี มีวาจาที่สุภาพเรียบร้อย มีความมั่นใจในตัวเอง 

3. วิธีการประกวด 
3.1 ผู้เข้าประกวดเลือกต้องแต่งกายในชุดนักศึกษาแบบพิธีการ 1 ชุด และชุดทางกองประกวดเตรียมให้ 1 ชุด  
3.2 ผู้เข้าประกวดต้องตอบค าถาม 1 ค าถาม  
3.3 ผู้เข้าประกวดดาวเทียมต้องแสดงความสามารถพิเศษ 1 โชว์ (เวลาไม่เกิน 2 นาทีพร้อมเตรียมการแสดง) 
3.4 ให้ผู้เข้าประกวดส่งใบสมัคร ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
     ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น  

4. การรายงานตัวและการจับฉลาก 
4.1 รายงานตัวจับหมายเลขล าดับผู้เขา้ประกวด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ.โถงล่างพร้อม

มงคล อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
4.2 หากผู้เขา้ประกวดไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

 5. การประกวด 
  5.1 รายงานตัวก่อนการประกวด  

รอบท่ี 1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแตเ่วลา 11.00 - 12.00 น. ณ จุดลงทะเบียน (หากไม่มารายงาน
ตัวตามเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) โดยแต่งกายชุดล าลอง (ชุดทางกองประกวดเตรียมไว้ให้) 
 รอบท่ี 2-3 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  

  แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการเรียบร้อย 
5.2 อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อประเพณีศีลธรรมอันดีงาม 

 

 

 



6. เกณฑ์การตัดสิน 
6.1 เกณฑ์การตัดสินใช้เกณฑ์ 

 รอบท่ี 1  รอบแนะน าตัว รวม  100 คะแนน 
รูปร่างหน้าตา   30 คะแนน 
บุคลิกภาพ   30 คะแนน 
ปฏิภาณไหวพริบในการแนะน าตัว 40 คะแนน 

รอบท่ี 2  รอบตอบค าถาม 10 คน  ตอบค าถามจากกองประกวด รวม  100 คะแนน 
รูปร่างหน้าตา     25 คะแนน 
บุคลิกภาพ     25 คะแนน 
ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม  30 คะแนน 
การแต่งกายท่ีถูกต้อง    20 คะแนน 

รอบท่ี 3  รอบตัดสินการประกวด  ตอบค าถามจากกองประกวด รวม  100 คะแนน 
รูปร่างหน้าตา     25 คะแนน 
บุคลิกภาพ     25 คะแนน 
ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม  30 คะแนน 
การแต่งกายท่ีถูกต้อง    20 คะแนน 

6.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

7. หน้าที่และความรับผิดชอบส าหรับผู้ที่ได้รับต าแหน่ง  
ผู้ที่ได้ต าแหน่งดาว - เดือนและดาวเทียม จะต้องด าเนินภารกิจและปฏิบัติงานตามท่ี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนด เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับต าแหน่ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


