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หลักเกณฑ์การประกวดเทพสีงกรานต์นครนายก พุทธศกัราช  ๒๕๕๙ 
ณ  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  อ าเภอองครักษ์ จังหวดันครนายก 

************************************************************************** 
ข้อ  ๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
 ๑) บคุคลทัว่ไปสญัชาติไทยที่มีภมูิล าเนาในจงัหวดันครนายก (พร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตน) หรือเป็นนกัเรียนของโรงเรียน
ในสงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือเป็นนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หรือบคุลากรสงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๒) สถานภาพโสด ไมเ่คยผา่นการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีการทางศาสนาใดๆ ไมเ่คยมีบตุร
หรือตัง้ครรภ์มาก่อน 

๓) เป็นเพศหญิงโดยก าเนิด  มีอายคุรบ ๑๖ ปีบริบรูณ์ และไมเ่กิน ๒๕ ปี (ตาม พ.ศ.) 
๔) สามารถอา่น เขียน พดู ภาษาไทยได้ดี 
๕) ไมเ่คยมีประวตัิอาชญากรรม ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติอนัเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม อาทิ  

การถา่ยภาพนิง่ วิดีโอ บนัทกึภาพท่ีลอ่แหลม อนัเป็นท่ีเสือ่มเสยีศลีธรรมอนัดีของสงัคมไทย และการด ารงต าแหนง่เทพีสงกรานต์
นครนายก และต าแหนง่ตา่งๆ ในการประกวด 

๖) ไมเ่ป็นผู้มีโรคติดตอ่ หรือโรคที่สงัคมรังเกียจ 
 

ข้อ  ๒ การสมัครเข้าประกวด 
๑) ติดตอ่ขอรับและยื่นใบสมคัร  ระหวา่งวนัท่ี ๒๕ มีนาคม – ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  

วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  
ได้ทีห้่องประชาสมัพนัธ์ อาคารอ านวยการ มศว องครักษ์ จงัหวดันครนายก 
หรือ ห้องหอจดหมายเหต ุชัน้ ๑ อาคารประสานมิตร มศว สขุมุวทิ ๒๓ กรุงเทพฯ   
 

     ๒) หลกัฐานในการสมคัร   
       - นกัเรียน    ส าเนาบตัรนกัเรียนพร้อมรับรองส าเนา  ๑ ชดุ 
  - นิสติ ส าเนาบตัรนิสติพร้อมรับรองส าเนา   ๑  ชดุ   
  - บคุลากร ส าเนาประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนา  ๑  ชดุ  
  - ผู้มีภมูิล าเนาในจงัหวดันครนายก ส าเนาบตัรประชาชน ๑  ชดุ   
  - ภาพถ่ายสคีร่ึงตวัชดัเจน (แตง่กายสภุาพ) ขนาด   ๔” x ๖”    ๑  ภาพ  ถ่ายไว้ไมเ่กิน  ๖  เดือน 
 ๓) รับสมคัรผู้ เข้าประกวด จ านวน ๑๕ คน 
   
 
ข้อ  ๓  วัน เวลา และสถานที่ประกวด  
  วนัท่ี ๘ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. เวทีประกวดในงาน “สงกรานต์นครนายก ทอ่งเทีย่วเมอืงสวรรค์ใกล้กรุง”   
ณ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
 
ข้อ  ๔  ก าหนดการในการรายงานตวัวนัฝึกซ้อมและวนัตดัสนิ  
 ๑ ) วนัท่ี ๗ เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ เข้าประกวดรายงานตวั พร้อมจบัฉลากหมายเลขผู้ เข้าประกวด น. ณ เวที
ประกวดในงาน “สงกรานต์นครนายก ทอ่งเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง”   ณ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อ าเภอองครักษ์ จงัหวดั
นครนายก  (ใกล้หอพระฯ) หากไมเ่ข้าร่วมจบัสลากให้ถือวา่สละสทิธ์ิในการประกวด  
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 ๒) ฝึกซ้อมการประกวด วนัที่ ๗ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ เวทีประกวดในงาน “สงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยว
เมืองสวรรค์ใกล้กรุง”   ณ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก หากไมเ่ข้าร่วมการฝึกซ้อมให้ถือวา่สละสทิธ์ิ
ในการประกวด    
 ๓) วันที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้ เข้าประกวดรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่  พร้อมรับหมายเลขเข้าประกวด   
ณ  กองอ านวยการบริเวณด้านข้างเวทีการประกวด  หากเกินก าหนดเวลาให้ถือวา่สละสทิธ์ิในการประกวด 
 
ข้อ  ๕  การแต่งกายในการประกวด        
 ๑) แตง่กายด้วยชดุไทย  
 ๒) การเสริมสวยใบหน้าและตกแตง่ทรงผมให้สวยงามเหมาะสมกบัเคร่ืองแตง่กาย 
 ๓) การเสริมสวยและแตง่กาย จะต้องกระท าให้เรียบร้อยก่อนการรายงานตวัในวนัประกวด  
 
ข้อ  ๖  การตัดสิน 
 ๑) คณะกรรมการตดัสนิประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 ๒) การตดัสนิของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 ๓) การตดัสนิในแตล่ะประเภทมหีลกัเกณฑ์ดงันี ้
           -  การตดัสนิต าแหนง่เทพีสงกรานต์นครนายกและ รอง 2 อนัดบั  ตดัสนิจากผู้ทีไ่ด้รับคะแนนสะสมสงูสดุตามล าดบั 
   
ข้อ ๗ เกณฑ์การตัดสิน 
 ๑) รอบคดัเลอืก ที ่๘๐ คะแนน แบง่เป็น 
  - ชดุแตง่กาย   ๒๐  คะแนน (หากแตง่กายด้วยผ้าไหมหรือผ้าทอพืน้เมืองของไทยได้รับ 
                                                                                                   คะแนนเต็มในหวัข้อชดุการแตง่กาย) 
  - ความสวยงามของใบหน้า  ๓๐  คะแนน 
  - บคุลกิภาพและทา่เดิน  ๒๐  คะแนน  
  - การพดูแนะน าตวั   ๑๐  คะแนน  
  สิน้สดุรอบท่ี ๑ ประกาศผลคะแนนสงูสดุ ๑๐ คนแรกเข้ารอบตอ่ไป  
  ๒) รอบที ่๒ 
  - ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม ๒๐ คะแนน  
  - ประกาศรางวลั ตดัสนิจากผู้ที่ได้รับคะแนนสะสมสงูสดุตามล าดบั 
  
ข้อ ๙ รางวัลการประกวด 
 ๑) รางวลัการประกวดเทพีสงกรานต์นครนายก 
  - ต าแหนง่เทพีสงกรานต์นครนายก ได้รับถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเงินรางวลั 
  - รองอนัดบั ๑    ได้รับถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวลั 
  - รอง อนัดบั ๒    ได้รับถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวลั  
     
ติดตอ่สอบถาม คณุจีรวฒัน์ หรือคณุสโรชา สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุมุวิท 23 
โทรศพัท์ ๐๒ – ๖๔๙-๕๐๐๐ ตอ่ ๑๒๐๖๓ วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  เว็บไซต์ http://iacr.swu.ac.th 
หรือที่ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ คณุวารุณี ๐๒ – ๖๔๙-๕๐๐๐ ตอ่ ๒๑๐๒๑ 

http://iacr.swu.ac.th/


 
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดเทพีสงกรานต์นครนายก พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

งาน “สงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง”   
ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

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

๑. ข้อมูลส าคัญของผู้สมัคร 
ชื่อ........................................................................ นามสกุล......................................... .............................................. 
(ชื่อเดิม).................................................................ชื่อเล่น.......................................................................................  
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................. ศาสนา......... .................................................................. 
สัญชาติ ........................................................................... เชือ้ชาติ ............................... ............................................. 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ .............................  หมู่ที่ ....................... หมู่บ้าน..................................................................... 
ตรอก/ซอย .................................................................. ถนน ............................ ........................................................ 
ต าบล/แขวง ..................................................................... อ าเภอ/เขต ................................... .................................. 
จังหวัด .............................................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................................ . 
โทรศัพท์ .............................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่................................... ....................................... 
โทรสาร..............................................................................E-mail ............................................................................. 
 
สัดส่วน  น้ าหนัก......................กิโลกรัม     ความสูง ......................เซนติเมตร 
 
ผู้ส่งเข้าประกวด............................................................................................................. ............................................ 
 
ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................. ......................  
 

สถานที่ท างาน เลขที่.............. หมู่ที่ ................ตรอก/ซอย....................................................................................... 
ถนน .............................................................................. ต าบล/แขวง................................. ....................................... 
อ าเภอ/เขต .............................................................................. จังหวัด ....................................................................  
รหัสไปรษณีย์ ............................................. โทรศัพท์ ......................................................... ...................................... 
โทรสาร .................................................................................... E-mail …………………………………………………………… 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑  การศึกษาสูงสุดระดับ............................. จาก........................................................................................ ........... 
เมื่อปีการศึกษา ................... สาขาวิชา /คณะ/ภาควิชา ....................................................................... .................... 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
๒.๒ การศึกษาเพ่ิมเติม (วุฒิการศึกษา) สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 
 
ล าดับ วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
    
    

 
๓. อาชีพ 

        ข้าราชการ     พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 บริษัทเอกชน    อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................... 
  
ต าแหน่งงานปัจจุบัน .......................................................................................................... ............................. 
 
 

๔. เกียรติประวัติหรือรางวัลที่เคยได้รับ ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

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

 

๕. ประสบการณ์ในการประกวด 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 

๖. ผู้รับรองผู้เข้าประกวด 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................... ต าแหน่ง.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................  หมู่ที่.............. ถนน.......................................ต าบล/แขวง..... .............................. 
อ าเภอ/เขต...........................................  จังหวัด............................................ รหสัไปรษณีย์.....................................  
เบอร์โทรศัพท์ ........................................... ขอรับรองว่า นางสาว.................................. ............................................ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน ตามเกณฑ์การประกวดทุกประการ 
 

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

(..................................................................................) 
                                                                                              ผู้รับรอง 
 
 
 



 -๓- 
 
 
หลักฐานในการสมัคร 
   
    นิสิต ส าเนาบัตรนิสิตพร้อมรับรองส าเนา   ๑  ชุด   
    บุคลากร ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนา  ๑  ชุด  
    ผู้มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครนายก ส าเนาบัตรประชาชน ๑  ชุด     
    ภาพถ่ายสีครึ่งตัว   ขนาด   ๔” x ๖”    ๑  ภาพ  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  (แต่งกายสุภาพ) 
 
ข้าพเจ้ารับทราบหลักเกณฑ์และกติกาในการประกวด เทพีสงกรานต์นครนายก พุทธศักราช ๒๕๕๙  
งาน “สงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง”  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามกฎของการประกวดทุกประการ โดยยึดถือ 
ค าตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด และขอรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครนี้และเอกสารประกอบการสมัคร
เป็นความจริงทุกประการ 

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

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

                                                                                              ผู้สมัคร 
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