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การประกวดนางนพมาศ “สุรนารี สืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๑” 

๑. กติกาการสมัคร 
๑.๑ เพศหญิง 
๑.๒ ไม่จ ำกัดอำยุ 
๑.๓ กำรแต่งกำยผู้เข้ำประกวด : ชุดไทย  
๑.๔ เป็นนักศึกษำ หรือ บุคลำกร ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เท่ำนั้น 

๒. การสมัคร 
๒.๑ ยื่นใบสมัคร พร้อม รูปถ่ำยขนำด ๔x๖ นิ้ว ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรพนักงำน 

๒.๒ สถำนที่รับสมัครและรับเงินสนับสนุน : คุณสีวลี ประชำกลำง สโมสรเทคโนโลยีสุรนำรี       

โรงอำหำรครัวท่ำนท้ำว  

๒.๓ ขอสงวนสิทธิ์ส ำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสำรครบถ้วน ณ วันสมัครเท่ำนั้น 

** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ** 

๓. การสนับสนุน 
สนับสนุนค่ำเครื่องแต่งกำย จ ำนวน ๒,๕๐๐ บำท/คน 

๔. เกณฑ์การให้คะแนน (กำรประกวดรอบที่ ๑ : ๑๐๐ คะแนน)  *(กำรประกวดรอบที่ ๒ : ๑๒๐ คะแนน) 
๔.๑ รูปร่ำงหน้ำตำ ๓๐ คะแนน 
๔.๒ กำรแต่งกำยสวยงำมสง่ำ ๒๐ คะแนน 
๔.๓ กำรไหว้ ๑๕ คะแนน 
๔.๔ กำรพูด ๑๕ คะแนน 
๔.๕ กำรเดิน ๑๐ คะแนน 
๔.๖ กำรยืน ๑๐ คะแนน 
*๔.๗ ปฏิภำณ ไหวพริบ ๒๐ คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัล ขวัญใจนางนพมาศ   
นับจำกจ ำนวนดอกไม้ที่ผู้เข้ำประกวดได้รับสูงสุด 
(คิดคะแนนตำมรำคำดอกไม้ คือ ๒๐, ๕๐, ๑๐๐, ๕๐๐ บำท) 

หมายเหต ุ: ผู้สมัครจะต้องมำรำยงำนตัวในวันประกวด ระหว่ำงเวลำ ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ เวทีประกวด 
               (รำยงำนตัวช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด จะถูกหักคะแนนกำรประกวดในรอบที่ ๑ จ ำนวน ๑๐ คะแนน) 
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๕. การประกวด แบ่งกำรประกวดออกเป็น ๒ รอบ 

เวลำ ๑๙.๐๐ น. กำรประกวดรอบที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เดินโชว์ตัวทุกคน 
เวลำ ๑๙.๔๕ น. กำรประกวดรอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เดินโชว์ตัวทุกคน 
เวลำ ๒๑.๑๕ น. กำรประกวดรอบที่ ๒ เดินโชว์ตัวทุกคน 

- ประกำศผลขวัญใจนำงนพมำศ และมอบรำงวัล 
- ประกำศผลผู้เข้ำรอบ ๓ คน 
- สัมภำษณ์ผู้เข้ำรอบ ๓ คน  

เวลำ ๒๑.๕๕ น. ประกำศผลกำรประกวด และมอบรำงวัล (รองอันดับ ๒ ,รองอันดับ ๑ และนำงนพมำศ) 

๖. เงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ ดังนี้ 

๖.๑ รำงวัลชนะเลิศ เงินรำงวัล  ๕,๐๐๐ บำท  พร้อมถ้วยรำงวัลและสำยสะพำย 
๖.๒ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรำงวัล ๓,๐๐๐ บำท  พร้อมสำยสะพำย 
๖.๓  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรำงวัล ๒,๐๐๐ บำท  พร้อมสำยสะพำย 
๖.๔ รำงวัลขวัญใจนำงนพมำศ เงินรำงวัล ๔,๐๐๐ บำท  พร้อมสำยสะพำย 
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ใบสมัครประกวดนางนพมาศ 

งานประเพณีลอยกระทง สรุนารี ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ชื่อ – นำมสกุล ………………………………………………….……….……… ชื่อเล่น …………………..…….……  

วัน เดือน ปีเกิด ……………………………………..………………....……… อำยุ ……………….….. ปี  

 ส่วนสูง ……………………………...……… เซนติเมตร  น้ ำหนัก ……………………….. กิโลกรัม 

สถำนภำพ :        นักเรียน              นักศึกษำ             บุคลำกร 

งำนอดิเรก ……………………………………………………………….……………………………........…………………………….……. 

ควำมสำมำรถพิเศษ …………………………………………………………………..….........…………………………………………... 

รำงวัลที่เคยได้รับจำกกำรประกวด ………………………………………………………..........…………………………………….. 

หน่วยงำน ที่ส่งเข้ำประกวด ............................................................... ............................................................... 
 

ลงชื่อผู้เข้ำประกวด …………………………………....................…………. 
     ( …….……………….................……………………… ) 

โทรศัพท์มือถือ ....................................................................... 
การสมัคร 

๑. ยื่นใบสมัคร พร้อม รูปถ่ำยขนำด ๔x๖ นิ้ว ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรพนักงำน 

๒. สมัครและรับเงินสนับสนุน : คุณสีวลี ประชำกลำง สโมสรเทคโนโลยีสุรนำรี โรงอำหำรครัวท่ำนท้ำว  

๓. ผู้สมัครจะต้องมำรำยงำนตัวในวันประกวด ระหว่ำงเวลำ ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ เวทีประกวด 

    (รำยงำนตัวช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด จะถูกหักคะแนนกำรประกวดในรอบที่ ๑ จ ำนวน ๑๐ คะแนน) 

** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ** 

การรับเงินสนับสนุน 
ข้ำพเจ้ำ ....................................................................... ....................................................................... 

หน่วยงำน ............................................................................................... ............................................ 

ได้รับเงินสนับสนุน จ ำนวน ........................... บำท  (............................................. ...............)  เรียบร้อยแล้ว 

 
      ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน ลงชื่อ      .....................................................ผู้จ่ำยเงิน 
           (...................................................)    (......................................................) 
         ............../.........................../...............   ............./.........................../........... .... 
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