
 
 

ใบสมัครนางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์ 
โครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 

 
1.  ช่ือ  นามสกลุ  

 ช่ือเลน่  วนั/เดือน/ปีเกิด  
2.  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 บ้านเลขท่ี  หมูท่ี่  ตรอก/ซอย  
 ถนน  ต าบล/แขวง  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  
 รหสัไปรษณีย์  โทรศพัท์  

3.  วฒุิการศกึษา  
 คณะ  สถาบนัการศกึษา  
 อาชีพ  สถานท่ีท างาน  
 หนว่ยงาน  

4.  ความสามารถพิเศษ  
  

5.  สว่นสงู  เซ็นตเิมตร น า้หนกั  กิโลกรัม 
 อก  นิว้ เอว  นิว้ 
 สะโพก  นิว้    

6.  ผู้ให้การสนบัสนนุ  

 
 ขอรับรองวา่เป็นความจริงทกุประการ  
   

ลงช่ือ  ผู้สมคัร 
(  ) 

วนัท่ี   
 
หมายเหตุ 1. แนบรูปถ่ายผู้เข้าประกวดเต็มตัว และคร่ึงตวั จ านวนอย่างละ 1 ภาพ  

โดยปริน้ซ์ใส่กระดาษขนาด A4 จ านวน 1 ชุด 
2. ส่งใบสมัครภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ  

ชัน้ 2 อาคารประสานมติร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2261 2096 



 
 

เกณฑ์การประกวด 
“นางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์” 

โครงการลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 
 
1. คณุสมบตัขิองผู้ เข้าประกวด 

1.1 เป็นสาวประเภทสอง หรือ สาวข้ามเพศ หรือผู้ ชายท่ีมีใจรักความเป็นผู้หญิง มีอายุไม่ต ่ากว่า      
16 ปีบริบรูณ์ และไมเ่กิน 25 ปีบริบรูณ์ (นบัตาม พ.ศ.)  

1.2 เป็นนกัเรียน นิสิต บคุลากร สงักดั ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
1.3 ไม่เคยประกอบอาชีพ หรือ มีความประพฤติ อนัเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม เช่น การถ่ายภาพ หรือ

บนัทกึภาพท่ีลอ่แหลมผิดตอ่ศีลธรรมอนัดีงามของสงัคมไทย 
1.4 เป็นผู้ มีสขุภาพดี ไมเ่ป็นโรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือ โรคตดิตอ่ร้ายแรง 

2. หลกัฐานการสมคัรเข้าประกวด 
2.1 ใบสมคัร จ านวน 1 ชดุ 
2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 2 ชดุ 
2.3 ส าเนาบตัรนิสิต หรือ ส าเนาบตัรเจ้าหน้าท่ี ท่ีออกให้โดยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2.4 รูปถ่ายเตม็ตวั และคร่ึงตวั จ านวนอยา่งละ 1 ภาพ โดยปริน้ซ์ใสก่ระดาษขนาด A4 จ านวน 1 ชดุ 
2.5 รับสมคัรผู้ เข้าประกวด จ านวน 20 คน เทา่นัน้ 

3. การแตง่กายในการประกวด 
3.1 ชดุไทยสมยัอยธุยา ในหวัข้อ ตลาดน า้ศรีนครินทร์ ย้อนคืนถ่ินกรุงศรีอยธุยา 
3.2 รองเท้าท่ีใส่ในการส าหรับผู้ เข้าประกวด “นางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์” ต้องมีความสูง     

ไมเ่กิน 5 นิว้ เพ่ือความปลอดภยัจากอบุตัเิหตใุนการเดนิของผู้ เข้าประกวดเอง  
3.3 ถ้ารองเท้ามีความสงูเกินท่ีก าหนด ทางกองประกวดหกัคะแนน 10 คะแนน 

4. หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 รอบคดัเลือก (1) 

4.1.1 การแตง่กาย     40 คะแนน 
4.1.2 ความสวยงาม     20 คะแนน 
4.1.3 บคุลิกภาพ + กิริยามารยาท   20 คะแนน  
4.1.4 ความเช่ือมัน่ในตนเองการพดูแนะน าตวั  20 คะแนน 

      รวมคะแนน  100 คะแนน 
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4.2 รอบคดัเลือก (2) 
4.2.1 ความคดิสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  70 คะแนน 
4.2.2 ความมัน่ใจในตนเอง    30 คะแนน 

รวมคะแนน  100 คะแนน 
5. ระยะเวลาและสถานท่ีย่ืนใบสมคัร 

5.1 สถานท่ีรับสมคัร ณ ห้องส านกังาน ฝ่ายพฒันาศนูย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัวฒันธรรม
และศิลปะ ชัน้ 1 อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) ตัง้แต่บดันีจ้นถึงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 09.00-16.00 น.  
- นางสาวอญัชสา ธรรมขนัตพิงศ์ (ปอ้น) โทร. 09 2669 8979 
- นางสาวพิชญาภา ทากาโน (ยกิู)  โทร. 06 2394 9652 
- นางสาวสโรชา เมฆอรุณ (พ่ีสาหร่าย) โทร. 06 3542 3595 
- นางสาวธิศวรรณ สริุยะพนัธ์  (พ่ีฝา้ย)  โทร. 08 3023 5531 
- นายกฤศณฏัฐ์ ดลิกศริิธนภทัร์ (พ่ีวิน) โทร. 08 6573 8378 

6. วนั เวลา และสถานท่ีซ้อมใหญ่และการประกวดนางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์ 
6.1 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.   รายงานตวั 

เวลา 17.00 น.   เร่ิมซ้อมเดนิ 
6.2 วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. –18.30 น. รายงานตวั        

เวลา 19.00 น.   เร่ิมการประกวด 
 

หมายเหตุ รายงานตัว ณ เวทีกลาง ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ถ้ามารายงานตัวหลังเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

7. รางวลัการประกวดนางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์ 
7.1 ต าแหน่งนางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์ ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ        

และสายสะพาย 
7.2 รองนางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์ อนัดบั 1 ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 

และสายสะพาย 
7.3 รองนางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์ อนัดบั 2 ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศและ

สายสะพาย 
7.4 รางวลัขวญัใจตลาดน า้ศรีนครินทร์ ได้รับเงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรตยิศและสายสะพาย 
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8. การตดัสิน 

การตดัสินการประกวดในรอบคดัเลือกและรอบตดัสิน จะด าเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
และให้ถือการตดัสินของคณะกรรมการเป็นอนัสิน้สดุ 
 
หมายเหตุ 1. หากมีการเปล่ียนแปลงก าหนดการจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ให้น ารองเท้าที่จะใส่จริงในวันประกวดมาในการฝึกซ้อมด้วย 
3. ผู้เข้าประกวดท่ีไม่เข้าร่วมฝึกซ้อม ตามวันเวลาท่ีก าหนดให้ถือว่าสละสิทธ์ิ 
4. ผู้เข้าประกวดท่ีมาท าการฝึกซ้อมไม่ตรงเวลาจะโดนหักคะแนน 10 คะแนน 

ของการประกวดในรอบแรก 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินท์ ถิ่นวัฒนธรรม 

“ตลาดน า้ศรีนครินทร์ ย้อมคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา” 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 
 
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 
15.00 น.  ผู้ เข้าประกวดและนกัแสดง ลงทะเบียน 
15.30-16.30 น.  - ผู้ เข้าประกวดทุกคน พร้อมกันท่ีห้องพักการประกวด เพ่ือฟังการชีแ้จงและ

เตรียมความพร้อมในการซ้อมการประกวด 

- นกัแสดง เตรียมความพร้อมส าหรับการซ้อมแสดง รอบท่ี 1 ณ ลานเลน่ล้อ 

- ทีมงานจดัเตรียมสถานท่ีเบือ้งต้น 

16.30-17.30 น.  ผู้ เข้าประกวดซ้อมเดนิบนเวที และ ซ้อมรับรางวลั 
17.30-20.00 น.  - ซ้อมขบวนแห ่ซ้อมพิธีเปิด 

- นักแสดง เตรียมความพร้อมส าหรับซ้อมการแสดง รอบท่ี 2 บนเวทีพร้อม

ระบบแสงสีเสียง 

20.00 น.  เสร็จสิน้การซ้อม 
   

 
หมายเหตุ : เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ก าหนดการ 
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินท์ ถิ่นวัฒนธรรม 

“ตลาดน า้ศรีนครินทร์ ย้อมคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา” 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 
 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 
08.00 น.  นกัแสดงลงทะเบียน พร้อมกนั ณ จดุนดัพบ 
08.30-12.00 น.   ซ้อมการแสดง (ซ้อมใหญ่) 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.  นกัแสดงเตรียมความพร้อม (แตง่หน้า แตง่ตวั ณ จดุท่ีจดัเตรียมไว้ให้) 

ทีมงานจดัเตรียมสถานท่ี 
16.00 น.  ลงทะเบียนเข้างาน 

การแสดงระหวา่งงาน ก่อนเร่ิมพิธีเปิดงาน ชว่งท่ี 1 
1. การแสดงชดุท่ี 1 วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงไทย ชว่งท่ี 1 

- เพลงโหมโรงจอมสรุางค์ 
- เพลงเขมรพวง 

2. การแสดงชดุท่ี 2 การแสดงนาฏศลิป์ไทย 
- ระบ าอยธุยา 
- ระบ าฉ่ิง 
- ร าโทน 

3. การแสดงชดุท่ี 3 ขบัร้องเพลงจากละครเร่ืองบพุเพสนันิวาส 
- บพุเพสนันิวาส 
- ออเจ้าเอย 
- เธอหนอเธอ 
- เพียงสบตา 

18.00 น.  การแสดงนาฏศลิป์ จากประเทศอินโดนีเซีย 
18.30 น.  ขบวนแหช่ดุ 

“ยคุทองแหง่แผน่ดินถ่ินพระราชารุ่งเรืองเวลา อาณานามสมเดจ็พระนารายณ์ ” 
19.00 น.  พิธีเปิดโครงการลอยกระทงสานงานศลิป์ ศรีนครินทร์ ถ่ินวฒันธรรม 

“ตลาดน า้ศรีนครินทร์ย้อนคืนถ่ินกรุงศรีอยธุยา” 
โดย รองศาสตราจารย์สมชาย สนัติวฒันกลุ อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
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19.15 น.  อธิการบดี และทีมผู้บริหาร ร่วมกนัลอยกระทงร่วมกบัทีมนกัแสดง 
19.30 น.  การแสดงนาฏศลิป์สากล จากคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
19.50 น.   การประกวด “นางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์” (รอบท่ี 1) 
20.10 น.  การแสดงนาฏศลิป์ไทย ชดุ นารีทศันา 
20.15 น.  การแสดงละคร เร่ือง บพุเพสนันิวาสอาละวาดศรีนครินทร์ 
20.45 น.  การประกวด “นางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร์” (รอบท่ี 2) 
21.15 น.  การแสดงฉ่อย เร่ือง โซเชียลอลวน คนอลเวง 
21.40 น.  ประกาศผลการประกวด “นางฟ้าจ าแลง จรัสแสงศรีนครินทร ” 
21.50 น.  การแสดงชดุท่ี 4 วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงไทย ชว่งท่ี 2 

- เขมรลออองค์เถา 
- เตา่กินผกับุ้ง 2 ชัน้ 

22.00 น.  พิธีปิดกิจกรรม โครงการลอยกระทง สานงานศลิป์ ศรีนครินท์ ถ่ินวฒันธรรม 
“ตลาดน า้ศรีนครินทร์ ย้อมคืนถ่ินกรุงศรีอโยธยา” 

 
 หมายเหตุ : เคร่ืองเล่นเปิดให้บริการเวลา 17.00 น. 

ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


