
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ดําเนินการจัดการประกวด Mr. & Miss Business 2019 เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการประกวด 

 กองประกวดจึงไดกําหนดระเบียบการประกวด Mr. & Miss Business 2019 ไวดังนี้ 
 

ระเบียบการประกวด Mr. & Miss Business 2019 

1.  คุณสมบัติของผูสมัครเขาประกวด  
1.1 เปนนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่ัวไป เพศชาย และเพศหญิง ท่ีมีบุคลิกดี  
1.2 มีอายุไมต่ํากวา 17 ป บริบูรณ และไมเกิน 25 ป (นับถึงวันท่ี 1 มกราคม 2562) 
1.3 สถานภาพโสด 
1.4 ไมเคยดํารงตําแหนง “Mr. & Miss Business” ในทุกปทีผานมา 

2.  หลักฐานการสมัครเขาประกวด 
 2.1 ใบสมัครผูเขาประกวด      จํานวน 1 ชุด 

2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน/ นักศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด  
2.4 รูปถายสี ขนาดโปสการด (ครึ่งตัวและเต็มตัว 6x4 นิ้ว)   จํานวน 2 รูป  

3. สถานท่ีจัดการประกวด 
 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.  การสมัครเขาประกวด 
4.1 การแสดงความจํานงเพ่ือขอสมัครเขาประกวด Mr. & Miss Business 2019 จะตองเติมขอความใน    

ใบสมัครของกองประกวดใหละเอียดพรอมดวยหลักฐาน ตามท่ีระบุไวในใบสมัครและคุณสมบัติของผูสมัคร 
4.2 การรับและสงใบสมัครเขาประกวดสามารถดําเนินการไดดังตอไปนี้  

4.2.1 สามารถยื่นใบสมัครดวยตนเองท่ี ฝายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท 0 - 7431 – 7176 ตอ 106 



  
4.2.2 ส ง ใบส มัครผ านทาง  G-mail: Pattanafba@gmail.com โดยใบสมัครจะตองสงถึง                

ฝายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท 0 - 7431 – 7176 ตอ 106 
4.3 ระยะเวลายื่นใบสมัคร   

สามารถยื่นใบสมัครไดตั้งแตวันนี้ -  15  กุมภาพันธ 2562 
 4.4 คาสมัคร 200 บาท   
  4.4.1 ชําระเงิน พรอมยืนใบสมัครดวยตนเอง 
  4.4.2 กรณีสงใบสมัครผานทาง G-mail ชําระเงินผานทางธนาคารกรุงไทย สาขา มทร.ศรีวิชัย         
         เลขท่ีบัญชี 981-5-40023-1 คุณณรงคกร ศรีสวัสดิ์  
  หมายเหตุ กองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

5.  รูปแบบการประกวด  
การโชวตัวรอบแรก   

-  ผูเขาประกวดแตงกายดวยชุดทํางาน ในคอนเซ็ป “Mr. & Miss Business” (ท้ัง 2 ประเภท) 
  -  ผูเขาประกวดแนะนําตัวเองตอหนากรรมการ      

การโชวตัวรอบท่ีสอง    
- ผูเขาประกวดแตงกายดวย   
 Mr. Business ชุดสูท ผาไทยหรือผาปาเตะ  
 Miss Business ชุดราตรี ผาไทยหรือผาปาเตะ  

  - เดินโชวใบหนา บุคลิกภาพ การแตงกาย     
  - คณะกรรมการรวบรวมคะแนนและประกาศผูเขารอบ 10 คนสุดทาย     

การโชวตัวรอบท่ีสาม 
 - ผูเขาประกวดท้ัง 10 คนท่ีผานเขารอบ แตงกายชุดความสามารถพิเศษ   

- การแสดงความสามารถพิเศษของผูเขาประกวด ท้ัง 10 คนท่ีผานเขารอบ (คนละไมเกิน 3 นาที)   
การโชวตัวรอบท่ีส่ี 

- ผูเขาประกวดแตงกายดวย   
 Mr. Business ชุดสูทผาไทย หรือผาปาเตะสุภาพ   

  Miss Business ชุดราตรีผาไทยหรือผาปาเตะ  
- การทดสอบปฏิภาณไหวพริบ ดวยการตอบคําถาม ของผูผานเขารอบ 10 คนสุดทาย 
- ประกาศผลและมอบรางวัล  “Mr. & Miss Business 2019” และรางวัลอ่ืนๆ  

หมายเหตุ :  1. สําหรับชุดทํางาน ชุดสูท ชุดราตรี และชุดความสามารถพิเศษท่ีใชในการประกวด ผูสมัครตอง 
          จัดหามาดวยตนเอง  
      2. ผูประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธของสปอนเซอรได   

     3. การตัดสินของคณะกรรมการใหถือเปนสิทธิ์ขาด จะทักทวงหรือคัดคานมิได  
     4. กองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการจับหมายเลขของผูเขาประกวดเอง 
     5. กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยจะไมตองแจงใหผูประกวดทราบ 
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6.  รางวัลสําหรับผูเขาประกวด  
• ชนะเลิศ Mr. & Miss Business 2019     

จะไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท มงกุฎ พรอมสายสะพาย และถวยรางวัล  
• รองชนะเลิศ Mr. & Miss Business 2019 อันดับ 1   

จะไดรับเงินรางวัล 8,000 บาท พรอมสายสะพาย และถวยรางวัล    
• รองชนะเลิศ Mr. & Miss Business 2019 อันดับ 2   

จะไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท พรอมสายสะพาย และถวยรางวัล  
• ตําแหนง "Popular Vote "      

จะไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท   

9.  วัน เวลา และสถานท่ีรายงานตัวผูเขาประกวด   
วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2562  รายงานตัว เวลา 17.00 น.- 17.30 น. เพ่ือซักซอมกอนข้ึนเวที  ณ เวทีสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
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ใบสมัครผูเขาประกวด 
ผูสมัครมีความประสงคจะรวมประกวดในประเภท 
    Mr. Business 2019 
   Miss Business 2019  

ประวัติสวนตัว 
ชื่อ - สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อเลน ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
เกิดวันท่ี …………………….……เดือน …………………………………………………….………………พ.ศ. ………………………..…………… 
อายุ ………………………....…ป สวนสูง ………………….………….……เซนติเมตร น้ําหนัก ………………….…………....กิโลกรัม 
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยูปจจุบัน 
บานเลขท่ี …………………………….…...…หมูท่ี …………………………………..……..…ซอย/ ถนน …………………………….…………. 
แขวง/ ตําบล ………………………………………………….....…อําเภอ ………………………………………..…………………..……...……… 
จังหวัด …………………………………………………………รหัสไปรษณีย ………………………………………………………………………….. 
เบอรโทรศัพท ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
เบอรโทรศัพทมือถือ ………………………………………………………………………………………………..…………………...……………….. 

การศึกษา 
กําลังศึกษาชั้นปท่ี …………………………………………………คณะ ……………………………………………………..….……………...…… 
สาขาวิชา ...................................................................................................………………………………………….………….……… 
สถานศึกษา ……………………………………………………………………………………………..…………………………..…….……….………… 
E - Mail …………………………………………………………………………………………………..………………………………….……………….. 
ความสามารถพิเศษ …………………………………………………………………………………………..………………………….……………….. 
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..………….. 
งานอดิเรก ………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…. 

ใบสมัครเลขท่ี.............. 

  - ๔ - 


