
หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศศรีนครินทร์ พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
โครงการในงานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม 

“มนต์รักลุกทุ่ง ลอยกระทงกลางกรุง ณ ทุ่ง มศว”  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ณ  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 

      **************************************************************************      
ข้อ  ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
 ๑) เป็นนกัเรียนของโรงเรียนในสงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือเป็นนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือบคุลากร
สงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือบคุคลทัว่ไปผู้มีภมูิล าเนาหรือสถานท่ีท างานในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร (พร้อมเอกสาร
หลกัฐานแสดงตน) 

๒) สถานภาพโสด ไมเ่คยผา่นการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีการทางศาสนาใดๆ ไมเ่คยมีบตุร
หรือตัง้ครรภ์มาก่อน 

๓) เป็นเพศหญิงโดยก าเนิด  มีอายคุรบ ๑๖ ปีบริบรูณ์ และไมเ่กิน ๓๕ ปี (ตาม พ.ศ.) 
๔) สามารถอา่น เขียน พดู ภาษาไทยได้ดี 
๕) ไมเ่คยมีประวตัิอาชญากรรม ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติอนัเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม อาทิ  

การถา่ยภาพนิง่ วิดีโอ บนัทกึภาพท่ีลอ่แหลม อนัเป็นท่ีเสือ่มเสยีศลีธรรมอนัดีของสงัคมไทย และการด ารงต าแหนง่นางนพมาศและ
ต าแหนง่ตา่งๆ ในการประกวด 

๖) ไมเ่ป็นผู้มีโรคติดตอ่ หรือโรคที่สงัคมรังเกียจ 
 

ข้อ  ๒ การสมัครเข้าประกวด 
๑) ติดตอ่ขอรับและยื่นใบสมคัรได้ที่  ห้องหอจดหมายเหต ุชัน้ 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร   

ระหวา่งวนัท่ี ๑๒ – ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
     ๒) หลกัฐานในการสมคัร   
       - นกัเรียน    ส าเนาบตัรนกัเรียนพร้อมรับรองส าเนา  ๑ ชดุ 
  - นิสติ ส าเนาบตัรนิสติพร้อมรับรองส าเนา   ๑  ชดุ   
  - บคุลากร ส าเนาประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนา  ๑  ชดุ  
  - ผู้มีภมูิล าเนาหรือสถานที่ท างานในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ส าเนาบตัรประชาชนและหรือใบรับรองจากหน่วยงาน
ที่สงักดั ๑  ชดุ   
  - ภาพถ่ายสคีร่ึงตวั   ขนาด   ๔” x ๖”    ๑  ภาพ  ถ่ายไว้ไมเ่กิน  ๖  เดือน 
    (แตง่กายสภุาพ) 
 ๓) รับสมคัรผู้ เข้าประกวด ๒๐ คนเทา่นัน้ 
 
ข้อ  ๓  วัน เวลา และสถานที่ประกวด  
  วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. เวทีประกวดในงานลอยกระทง บริเวณลานเลน่ล้อ   มศว ประสานมิตร   
ข้อ  ๔  ก าหนดการในการรายงานตวั  
 ๑) วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ท าการฝึกซ้อม  พ ร้อมจับฉลากหมายเลขผู้ เข้าประกวด  
ณ  มศว ประสานมิตร  หากไมเ่ข้าร่วมการฝึกซ้อมให้ถือวา่สละสทิธิในการประกวด    
 ๒) วนัที่  ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐  น. -  ๑๗.๓๐ น. ผู้ เข้าประกวดรายงานตวัตอ่เจ้าหน้าที่ พร้อมรับหมายเลข
เข้าประกวด  ณ  กองอ านวยการบริเวณด้านข้างเวทีการประกวด  หากเกินก าหนดเวลาให้ถือวา่สละสทิธ์ิในการประกวด 
 



ข้อ  ๕  การแต่งกายในการประกวด        
 ๑) แตง่กายด้วยชดุกระโปรง หรือผ้าซิ่น หรือผ้านุง่ที่ตดัเย็บจากผ้าไทย ในหวัข้อ มนต์รักลกุทุง่ ความยาวชดุระดบัหวัเขา่ลงไป 
 ๒) การเสริมสวยใบหน้าและตกแตง่ทรงผมให้สวยงามเหมาะสมกบัเคร่ืองแตง่กาย 
 ๓) การเสริมสวยและแตง่กาย จะต้องกระท าให้เรียบร้อยก่อนการรายงานตวัในวนัประกวด  
 
ข้อ  ๖  การตัดสิน 
 ๑) คณะกรรมการตดัสนิประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 ๒) การตดัสนิของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 ๓) การตดัสนิในแตล่ะประเภทมหีลกัเกณฑ์ดงันี ้
           -  การตดัสนินางนพมาศศรีนครินทร์  ตดัสนิจากผู้ทีไ่ด้รับคะแนนสะสมสงูสดุ 
           - รางวลันางงามเฉิดฉาย ตดัสนิจากผู้ได้รับคะแนนชดุแตง่กายมากที่สดุในรอบท่ี ๑ 
  - รางวลันางงามงามอยา่งไทย    ตดัสนิจากผู้มีคะแนนสงูสดุในรอบท่ี ๑ 
  - ขวญัใจมหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒ ตดัสนิจากผู้มีคะแนนสงูสดุในรอบที่ ๒ (การตอบค าถามเก่ียวกบั มศว) 
 
ข้อ ๗ เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑) รอบคดัเลอืก ที ่๑   ๖๐ คะแนน แบง่เป็น 
  - ชดุแตง่กาย   ๒๐  คะแนน (หากแตง่กายด้วยผ้าไหมหรือผ้าทอพืน้เมืองของไทยได้รับ 
                                                                                                   คะแนนเต็มในหวัข้อชดุการแตง่กาย) 
  - ความสวยงามของใบหน้า  ๒๐  คะแนน 
  - บคุลกิภาพและทา่เดิน  ๑๐  คะแนน  
  - การพดูแนะน าตวั   ๑๐  คะแนน  
  สิน้สดุรอบท่ี ๑ ประกาศผลคะแนนสงูสดุ ๑๐ คนแรกเข้ารอบตอ่ไป  
  ๒) รอบคดัเลอืก ที๒่ 
  - ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ๒๐ คะแนน  
  สิน้สดุรอบท่ี ๒ ประกาศผลคะแนนสงูสดุ ๓ คนแรกเข้ารอบตอ่ไป 
  ๓) รอบตดัสนิ  
  - ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม ๒๐  คะแนน 
            รวมคะแนน       ๑๐๐  คะแนน 
ข้อ ๙ รางวัลการประกวด 
 ๑) รางวลัการประกวดนางนพมาศ 
  - ต าแหนง่นางนพมาศศรีนครินทร์  ได้รับถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเงินรางวลั 
  - รองนางนพมาศศรีนครินทร์ อนัดบั ๑  ได้รับถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวลั 
  - รองนางนพมาศศรีนครินทร์ อนัดบั ๒  ได้รับถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวลั 
  - รางวลันางงามเฉิดฉาย  ได้รับสายสะพายและเงินรางวลั 
  - รางวลันางงามงามอยา่งไทย     ได้รับสายสะพายและเงินรางวลั 
  - ขวญัใจมหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒ   ได้รับสายสะพายและเงินรางวลั  
  
ติดตอ่สอบถามสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โทรศพัท์ ๐๒ – ๒๖๑-๒๐๙๖  


