
 
การประกวดธิดาเกษตร  งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562 

วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ เวทีกลาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

****************************************************** 
 

1. ชื่อการประกวด/ จัดงาน    
การประกวดธิดาเกษตร  
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 
2.1 เพศหญิงโดยก าเนิด 
2.2 ต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดและมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 
2.3 มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี 
2.4 เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ 
2.5 ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรือบันทึกภาพที่

ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย 
 

3. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด 
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด 
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา    จ านวน  1  ชุด 
3.3 รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาด  8 นิ้ว      จ านวน  1  ชุด 
 

 4.    สถานที่ประกวด   
เวทีการประกวด ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่

ทุ่งใหญ่ โทร 083-1038264 ,075-773240 ดร.สุพัตรา ค าแหง 

      5.    การรับสมัคร 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี ้–  11 มกราคม  2562 
- สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยใบสมัครจะต้องส่งถึง คณะ

เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 ม.2 ต.ถ้ าใหญ่     
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  โทรศัพท์ 075 – 773240, 083-1038264  โทรสาร 075 - 773240 

(วงเล็บประกวดธิดาเกษตร) ก่อนหรือภายในวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครตามท่ีก าหนดไว้  
 

*** การช าระค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 815 – 0 -73469 – 4 ชื่อบัญชี     
มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดหารายได้งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562 (ถ่ายรูปเอกสารการโอน
เงินหรือสลิป ส่งมาทาง E-mail : tukta_3001@yahoo.com เพ่ือยืนยันการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร วัน 
เดือน ปี ที่โอนเงิน เวลา    ที่โอน ยอดเงินที่โอน  และชื่อ – ที่อยู่เพ่ือให้กองประกวดออกใบเสร็จรับเงิน หรือส่ง 
แฟกส์ มาที่  075 - 773240) หรือหากสะดวกมาช าระด้วยตนเอง โปรดติดต่อกองประกวด โทร 083-1038264 



6.ก าหนดการปิดวันสมัคร วันที่  11 มกราคม  2562 
7.สถานที่รายงานตัว 
- ผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัวในเวลา 10.00 - 11.00 น. ของวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเตรียม 

1. ชุดไทย 
2. ชุดส าหรับ การแสดงความสามารถพิเศษ 

*** อนุญาตให้พ่ีเลี้ยงเข้าร่วมการปฐมนิเทศและดูแลนางงามในวันประกวดได้ 2 คน ต่อนางงาม  1 ท่าน 
เท่านั้น 

8.เกณฑ์การตัดสิน 
- การประกวดในรอบตอบค าถามรอบ 5 คนสุดท้าย (รอบสาม) 
-การประกวดในรอบความสามารถพิเศษ(รอบสอง) 
 จะพิจารณาจากความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลโดยถือมติการตัดสินของกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ 
ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องแสดงความสามารถพิเศษด้วย 
-การประกวดในรอบแรก 

โดยจะพิจารณาจาก หน้าตา บุคลิก ผิวพรรณ รูปร่าง การแต่งกาย การแนะน าตัวเองและการ
ตอบค าถาม 

-ขวัญใจธิดาเกษตร 
 ใช้การนับคะแนนจากดอกไม้หรือพวงมาลัย ในการตัดสิน นับตั้งแต่รอบแรก รอบสองและรอบ
สาม โดยผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจธิดาเกษตร จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบห้าคนสุดท้ายทันท ี

 
9.ที่พักและอาหาร 
- ผู้เข้าประกวด และพ่ีเลี้ยงทุกคนจะต้องหาสถานที่พักเอง 
- กองประกวดจัดเลี้ยงอาหารทั้ง 2 วัน ยกเว้นมื้อเช้า ทั้ง 2 วัน  

10.การแต่งกายในการประกวด 
- ชุดไทย 
- ผู้ประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธ์ของสปอนด์เซอร์ หรือประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอ่ืนใดได้

ตามความเหมาะสม และไม่เป็นที่เดือดร้อนของผู้เข้าประกวดผู้อ่ืน 
11.การตัดสิน 
- การตัดสินการประกวดกระท าโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา 
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะทักท้วงหรือคัดค้านมิได้ 

12.ค่าสมัคร   
ท่านละ  500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และต้องช าระก่อน 11 มกราคม 2562 
 

 
 
 
 
 



13.  เงินรางวัลการประกวดธิดาเกษตร 
 1. รางวัลชนะเลิศ  

ได้รับ เงินรางวัล       10,000 บาท       พร้อมถ้วยประทาน จากพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และ   
สายสะพาย,ช่อดอกไม้,เกียรติบัตร        

2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 
ได้รับ เงินรางวัล    7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย,ช่อดอกไม้,เกียรติบัตร 

3.รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ได้รับ เงินรางวัล    5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย,ช่อดอกไม้,เกียรติบัตร 

4. ขวัญใจธิดาเกษตร  
ได้รับเงินรางวัล    5,000 บาท พร้อมสายสะพาย ,ช่อดอกไม้,เกียรติบัตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประกวดธิดาเกษตรเกินร้อย งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562 
วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ เวทีกลาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
****************************************************** 

 

     1.ชื่อการประกวด/ จัดงาน    
การประกวดธิดาเกษตรเกินร้อย  
 

2.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 
3.1 เพศหญิงโดยก าเนิด 
3.2 ต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดและมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 
3.3 มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี 
3.4 เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ 
3.5 ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม เช่น การถ่ายหรือบันทึกภาพที่

ล่อแหลมต่อศลีธรรมอันดีของสังคมไทย 
3.6 เป็นผู้มีน้ าหนักตั้งแต่ 95 กิโลกรัม ขึ้นไป 

 
      3.หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด 

3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด 
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา    จ านวน  1  ชุด 
3.3 รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาด  8 นิ้ว      จ านวน  1  ชุด 
 

 4.    สถานที่ประกวด   
เวทีการประกวด ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่

ทุ่งใหญ่ โทร 083-1038264 ,075-773240 ดร.สุพัตรา ค าแหง 

      5.    การรับสมัคร 
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  11 มกราคม  2562 
- สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยใบสมัครจะต้องส่งถึง คณะ

เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 ม.2 ต.ถ้ าใหญ่     
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110  โทรศัพท์ 075 – 773240, 083-1038264  โทรสาร 075 - 773240 

(วงเล็บประกวดธิดาเกษตร) ก่อนหรือภายในวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครตามท่ีก าหนดไว้  
 

*** การช าระค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 815 – 0 -73469 – 4 ชื่อบัญชี     
มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดหารายได้งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562 (ถ่ายรูปเอกสารการโอน
เงินหรือสลิป ส่งมาทาง E-mail : tukta_3001@yahoo.com  เพ่ือยืนยันการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร วัน 



เดือน ปี ที่โอนเงิน เวลา    ที่โอน ยอดเงินที่โอน  และชื่อ – ที่อยู่เพ่ือให้กองประกวดออกใบเสร็จรับเงิน หรือส่ง 
แฟกส์ มาท่ี  075 - 773240) หรือหากสะดวกมาช าระด้วยตนเอง โปรดติดต่อกองประกวด โทร 083-1038264 

6. ก าหนดการปิดวันสมัคร วันที่  11 มกราคม  2562 
7. สถานที่รายงานตัว 

- ผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัวในเวลา 10.00 - 11.00 น. ของวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเตรียม 
ชุดราตรี 
ชุดส าหรับ การแสดงความสามารถพิเศษ 

*** อนุญาตให้พ่ีเลี้ยงเข้าร่วมการปฐมนิเทศและดูแลนางงามในวันประกวดได้ 2 คน ต่อนางงาม  1 ท่าน 
เท่านั้น 
   8. เกณฑ์การตัดสิน 

- การประกวดในรอบตอบค าถามรอบ 5 คนสุดท้าย (รอบสาม) 
-การประกวดในรอบความสามารถพิเศษ(รอบสอง) 
 จะพิจารณาจากความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลโดยถือมติการตัดสินของกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ 
ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องแสดงความสามารถพิเศษด้วย 
-การประกวดในรอบแรก 

โดยจะพิจารณาจาก หน้าตา บุคลิก ผิวพรรณ รูปร่าง การแต่งกาย การแนะน าตัวเองและการ
ตอบค าถาม 

-ขวัญใจนางสาวเกินร้อย 
 ใช้การนับคะแนนจากดอกไม้หรือพวงมาลัย ในการตัดสิน นับตั้งแต่รอบแรก รอบสองและรอบ
สาม โดยผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจนางสาวเกินร้อย จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบห้าคนสุดท้ายทันที 

 
   9.ที่พักและอาหาร 

- ผู้เข้าประกวด และพ่ีเลี้ยงทุกคนจะต้องหาสถานที่พักเอง 
- กองประกวดจัดเลี้ยงอาหารทั้ง 2 วัน ยกเว้นมื้อเช้า ทั้ง 2 วัน  

   10.การแต่งกายในการประกวด 
- ชุดไทย 
- ผู้ประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธ์ของสปอนด์เซอร์ หรือประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอ่ืนใดได้

ตามความเหมาะสม และไม่เป็นที่เดือดร้อนของผู้เข้าประกวดผู้อ่ืน 
   11.การตัดสิน 

- การตัดสินการประกวดกระท าโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา 
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะทักท้วงหรือคัดค้านมิได้ 

    12.ค่าสมัคร   
ท่านละ  300  บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และต้องช าระก่อน 11 มกราคม 
2562 
 

 
 



13.  เงินรางวัลการประกวดธิดาเกษตรเกินร้อย   
1. รางวัลชนะเลิศ    

ได้รับ เงินรางวัล       7,000 บาท         พร้อมถ้วยประทาน จากพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และ   
สายสะพาย,ช่อดอกไม้,เกียรติบัตร        

2. รองชนะเลิศ อันดับ 1     
ได้รับ เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย,ช่อดอกไม้,เกียรติบัตร 

3. รองชนะเลิศ อันดับ 2    
ได้รับ เงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย,ช่อดอกไม้,เกียรติบัตร       

4. ขวัญใจนางสาวเกินร้อย      
ได้รับ เงินรางวัล  2,000 บาท พร้อมสายสะพาย,ช่อดอกไม้,เกียรติบัตร      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


