โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕8
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
----------------------------------------------------------------------------------------๑. โครงการ สืบสานประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒.ผู&รับผิดชอบโครงการ
๒.๑ กองพัฒนานักศึกษา
๒.๒ องค(การนักศึกษา ประกอบด*วย สภานักศึกษาภาคปกติ องค(การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษา ทั้ง ๕ คณะ ชมรม/ชุมนุมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
๓.หลักการและเหตุผล
ประเพณีไทยมีความงดงาม และแฝงด*วยคําสอน ปรัชญาการดํารงชีวิตของคนไทยที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต8ครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งควรค8าแก8การดํารงรักษา และส8งเสริมให*แพร8หลายในหมู8เยาวชนไทย เพื่อให*เกิดความ
เข*าใจ หวงแหน และรักษาให*คงอยู8สืบต8อไป
การดําเนินงานด*านส8งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เป=นการสมควรยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในฐานะ
เป=นสถานศึกษาซึ่งทําหน*าที่ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค( สู8การพัฒนาสังคมท*องถิ่นจะร8วมถ8ายทอด สืบสาน และ
รักษาความงดงาม ความสําคัญของประเพณีลอยกระทงแก8นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๔. วัตถุประสงค.
๔.๑ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู8เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๔.๒ เพื่อสร*างจิตสํานึกรักในวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามให*คงอยู8คู8สังคมไทย
๔.๓ เพื่อส8งเสริมการทํากิจกรรมสําหรับนักศึกษา ประสานความร8วมมือระหว8างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยกับท*องถิ่นในการสืบสานประเพณีลอยกระทง
๕. กิจกรรมในโครงการ ประกอบด&วย
กิจกรรมที่ ๑ นิทรรศการ การออกราน และการละเลนพื้นบานของไทย โดย ส8งเสริมนักศึกษาในแต8ละ
คณะ หน8วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป=นผู*ร8วมดําเนินการ อาทิ ความรู*เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง เกม
การละเล8น อาทิ เกมโยนห8วง เกมปาลูกดอก เกมสอยดาว สาวน*อยตกน้ํา ฯลฯ และการละเล8นอื่นๆ ในลักษณะ
การละเล8นย*อนยุควัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
กิจกรรมที่ ๒ การประกวดกระทง โดย จัดการประกวดสําหรับนักศึกษา และหรือหน8วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย อาทิ กลุ8ม หน8วยงาน ประกอบด*วย หมู8เรียน สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุม สํานักงาน
ภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยจําต*องรวมกลุ8มเพื่อส8งผลงานเข*าประกวดเพื่อสร*างเสริม
ความสามัคคี ทํางานเป=นทีม
กิจกรรมที่ ๓ การประกวดนางนพมาศ โดย จัดการประกวดสําหรับนักศึกษา อาทิ หมู8เรียน สาขาวิชา
สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุม เพื่อสร*างเสริมความสามัคคีในหมู8คณะ
กิจกรรมที่ ๔ การแสดงของนักศึกษา (นาฏศิลปG และดนตรีไทย ดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏศิลปG นักศึกษาสาขาดนตรี สาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเป=นการเปHดโอกาสให*นักศึกษาได*แสดงความสามารถ และ
สร*างความสนุกสนานให*แก8ผ*มาเที่ยวชมงาน
กิจกรรมที่ ๕ การละเลน การจําหนวยสินคาทั่วไป เชิญชวนนักศึกษาในแต8ละคณะ กลุ8ม หน8วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช8น ผู*ประกอบการภายนอกออกร*านจําหน8ายสินค*า การละเล8นทั่วไป อาทิ
การขายสินค*า การละเล8น อาหาร จําหน8ายกระทงวัสดุธรรมชาติ อื่นๆ
กิจกรรมที่ ๖ การสงเสริมการแตงกายแบบไทย ผู*จัดขอเชิญชวน ส8งเสริมให*ผู*เข*าร8วมงานทุกท8านแต8ง
กายเที่ยวงานประเพณีด*วยชุดสุภาพ หรือผ*าไทย ผ*าพื้นเมือง หรือ ชุดการแต8งกายแบบย*อนวัฒนธรรมไทย
ดั้งเดิม และหรือ จัดประกวดการแต8งกายด*วนผ*าไทยย*อนยุค

๖. วัน / สถานที่ จัดกิจกรรม
กําหนดจัดกิจกรรมในวัน พุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ ลานหน*าอาคารวิชญาการ ลาน
เอนกประสงค( ลานหน*าหอประชุมขุมทองวิไล และสระน้ําอาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
๗. ประสานงานโครงการ
สามารถติดต8อสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได*ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ โทรศัพท(
๐-๔๒๘๓-๕๒๓๙ หรือ ๐๔๒๘๓๕๒๒๔-๘ ต8อ ๔๑๑๕0 หรือ www.std.lru.ac.th โดยมีผู*ประสานงาน ดังนี้
๗.๑ ว8าที่ร*อยตรีลําพูน แสนหล*า นักวิชาการ/ ผู*ประสานงาน โทรศัพท( ๐๘-๙๗๑๑-๒๗๔๖
๗.๒ นายประทวน เนตรแสงศรี นักวิชาการ/ ผู*ประสานงาน โทรศัพท( ๐๘-๑๐๖๑-๘๔๙๖
๗.๓ นางสาวชุติกาญจน( เกศโคกสูง นักศึกษา/ ผู*ประสานงาน โทรศัพท(
๗.๔ นายจักรี ดีเจริญ
นักศึกษา/ผู*ประสานงาน โทรศัพท( ๐๙-8712-1290
7.5 นายพงษ(นรินทร( ไชยวงค( นักศึกษา/ผู*ประสานงาน โทรศัพท( 08-5457-9897
๘. การแจ&งความจํานงเข&าร8วมโครงการ และ การร8วมประกวด
8.1 ผู*สนใจติดต8อขอรับแบบฟอร(มได*ที่กองพัฒนานักศึกษาชั้น 4 อาคารวิชญาการ และสามารถ
ดาว(นโหลดแบบสมัครได*ที่เว็บไซด( www.std.lru.ac.th
๘.2 นักศึกษา หน8วยงานภายนอก ร*านค*า ที่สนใจออกร*าน(การละเล8นพื้นบ*าน ร*านจําหน8ายสินค*า
สิ่งของ หรือ ขนมในแบบย*อนยุค/โบราณ จําหน8ายสินค*า-การละเล8นทั่วไป) แจ*งความจํานงออกร*านการละเล8น
ได*ที่กองพัฒนานักศึกษาก8อนวันจันทร.ที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เพราะผู&จัดได&วางผังการจัดงานและระบบ
ไฟฟ?า การรักษาความปลอดภัย เพื่อความเปAนระเบียบเรียบร&อย ซึ่งสามารถแจ&งได&โดยการส8งใบแจ&งความ
จํานง และทางโทรศัพท.ต8อผู&ประสานงาน (ข*อมูลผู*ประสานงานตามข*อ ๗)
๘.3 นักศึกษา หน8วยงานภายในที่ประสงค(ส8งประกวดกระทง นางนพมาศ ให*แจ*งความจํานงเข*า
ร8วมประกวดที่กองพัฒนานักศึกษา (ยื่นใบสมัคร หรือ ใบสมัครส8งประกวด) ภายในวันจันทร. ที่ ๒3
พฤศจิกายน ๒๕๕8 (ข*อมูลผู*ประสานงานตามข*อ ๗)

“วัฒนธรรมแห8งสายน้ํา สื่อความงดงาม สืบสานประเพณี”

แล*วพบกัน วันลอยกระทง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กําหนดการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕8
วันพุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8
ณ ลานหน&าอาคารวิชญาการ ลานเอนกประสงค. ลานหน&าหอประชุมขุมทองวิไล
และสระน้ําอาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันพุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ลงทะเบียนการประกวดกระทง
เวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. - การประกวดกระทงและการให*คะแนนของคณะกรรมการ
เวลา ๑๒.๐๐- 23.00 น.- การออกร*านการละเล8น เกมพื้นบ*าน จําหน8ายสินค*าย*อนยุค และอื่นๆ โดยสโมสร
นักศึกษา ชมรม ชุมนุมนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. - ลงทะเบียนการประกวดนางนพมาศ
- การแสดงดนตรีจากนักศึกษา
เวลา ๑๘.๓๐ น.
- พิธีเปHดประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕8 โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- นายกองค(การบริหารนักศึกษากล8าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล8าวเปHดงาน
- การแสดงพิธีเปHดงาน(การแสดงนาฏศิลปG ชุดีที่ 1 )
- ประธานในพิธี แขกผู*มีเกียรติ คณาจารย( บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย
และประชาชนทั่วไปร8วมลอยกระทง (พิธีกรอ8านประวัติการลอยกระทง)
ณ สระน้ําด*านหน*าอาคารศิลปะ
เวลา ๑๙.๐๐ น.
- เริ่มการแสดงของนักศึกษา กิจกรรมต8างๆ
เวลา ๑๙.๒๐ น.
- ประกวดนางนพมาศ รอบที่ ๑ (แนะนําตัวผู*เข*าประกวดโดยพิธีกร /รับดอกไม*)
- การแสดงดนตรี จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี(ดนตรีไทย)
- ประกวดนางนพมาศ รอบที่ ๒ (ผู*ประกวดแนะนําตนเองแสดงทัศนะ /รับดอกไม*)
- การแสดงนาฏศิลปG จากนักศึกษาวิชานาฏศิลปG ชุดที่ 2
- ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดกระทง
- ประกาศผลนางนพมาศที่ผ8านเข*ารอบ
- ประกวดนางนพมาศ รอบที่ ๓ (รอบตัดสิน) โดยการสัมภาษณ(
- การแสดงดนตรี จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี(ดนตรีไทย)
- การแสดงนาฏศิลปG จากนักศึกษาวิชานาฏศิลปG ชุดที่ 3
- ประกาศผลนางนพมาศ และมอบรางวัลนางนพมาศ
เวลา ๒3.๐๐ น.
- ปHดงาน
หมายเหตุ

๑. เชิญชวนผู*ร8วมงานทุกท8านแต8งกายด*วยผ*าไทย ผ*าพื้นเมืองย*อนยุค
๒. กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนได*ตามเหมาะสม

ระเบียบการประกวดกระทง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในวันพุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8
“วัฒนธรรมแห8งสายน้ํา สื่อความงดงาม สืบสานประเพณี”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กําหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ป ๒๕๕8 ในวันพุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กําหนดระเบียบการประกวดกระทงตาม
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
๑. กระทงต*องมีขนาดเส*นผ8าศูนย(กลางไม8น*อยกว8า ๔๐ เซนติเมตร ส8วนประกอบของกระทงสามารถ
ยื่นออกมาได*ตามความเหมาะสม
๒. กระทงจะต*องแสดงความเป=นเอกลักษณ(ไทย วัสดุประกอบการตกแต8งประดับลวดลายตัวกระทง
จะต*องเป=นวัสดุธรรมชาติมากทีส่ ุด ประดับให*มีความสวยงาม และสร*างสรรค(
๓. สามารถใช*แสงสว8างจากแสงเทียนหรือตะเกียง หรือใช*กระแสไฟฟdาประกอบในการตกแต8ง
กระทงได*
๔. กระทงที่จัดส8งเข*าประกวด ต*องแจ*งไว*ในใบสมัครอย8างชัดเจนถึงชื่อผู*สง8 หน8วยงานของผูส* ง8 และ
จะต*องจัดทํากระทงให*เสร็จเรียบร*อยภายในระยะเวลาที่กําหนดให* วันที่ ๒5 พ.ย.๒๕๕8 (๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
๕. ให*กลุ8มนักศึกษา หรือ หน8วยงานภายใน สามารถส8งกระทงเข*าร8วมประกวดในนามกลุ8ม หรือ
หน8วยงาน ประกอบด*วย หมู8เรียน สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุม สํานักงานภายในมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย (เพื่อร8วมกันสร&างสรรค.ผลงาน สร&างความสามัคคีในหมู8คณะเปAนสําคัญ)
๖. กระทงที่ส8งเข*าประกวดจะต*องจัดทําหรือประกอบขึ้นในสถานที่ที่จัดการประกวดเท8านั้น ( ณ
ลานหน*าอาคารวิชญาการ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ) อนุญาตให*จัดทําชิ้นส8วนประกอบกระทงได*ก8อน ตามความ
จําเป=นในบางส8วน แต8ไม8ใช8ทั้งหมด
๗. รายละเอียดของรางวัล ประกอบด*วย
๗.๑ รางวัลชนะเลิศ
มี ๑ รางวัล รับเงินสด ๓,๐๐๐ บาท
๗.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
มี ๑ รางวัล รับเงินสด ๒,๐๐๐ บาท
๗.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
มี ๑ รางวัล รับเงินสด ๑,๐๐๐ บาท
๗.๔ รางวัลชมเชย
มี ๑ รางวัล รับเงินสด 1,0๐๐ บาท
๘. แจ*งความจํานงและส8งใบสมัครเข*าร8วมประกวดได*ที่กองพัฒนานักศึกษา โดยยืน่ ใบสมัครส8ง
กระทงประกวดภายในวันจันทร.ที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๕8 (ดาวน(โหลดใบแจ*งส8งประกวดทางเว็บไซต(
www.std.lru.ac.th)
๙. ผู*ส8งประกวดจะต*องวางเงินค8าประกันการประกวด จํานวน ๒๐๐ บาท (จะคืนให*เมื่อมาเข*าร8วม
ประกวด)
๑๐. ลงทะเบียนเข*าร8วมประกวดในวันพุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ก8อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ต8อ
เจ*าหน*าที่กองประกวดบริเวณทีจ่ ัดประกวด(ข*อ ๖) และกระทงจะต*องเสร็จสมบูรณ(พร*อมเข*าประกวด ก8อนเวลา
๑๗.๐๐ น.ในวันเดียวกัน
หมายเหตุ ๑.กระทงที่ส8งเข*าร8วมการประกวดต*องมีไม8น*อยกว8า ๔ กระทง หรือ 4 กลุ8ม/หน8วยงาน จึงจะมี
การประกวดและตัดสิน หากมีนอ* ยกว8า จะไม8ทาํ การประกวด และถือว8าได*รบั รางวัลชมเชยทั้งหมด
๒.กระทงที่เข*าร8วมการประกวดจะต*องสามารถลอยน้าํ ได*จริงอย8างสมดุล
๓.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป=นที่สุด
สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย โทรศัพท: ๐-๔๒๘๓-๕๒๓๙ หรือ ๐-๔๒๘๓-๕๒๒๔-๘ ตอ ๔๑๑๕๐ หรือ www.std.lru.ac.th

ผูประสานงานโครงการ วาที่รอยตรีลําพูน แสนหลา หมายเลข ๐9-3551-3324
นายจักรี ดีเจริญ หมายเลข ๐๙-8712-1290

ระเบียบการประกวดนางนพมาศ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วัน พุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8
“วัฒนธรรมแห8งสายน้ํา สื่อความงดงาม สืบสานประเพณี”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกําหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง ป ๒๕๕8 ในวัน พุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กําหนดระเบียบการ
ประกวดนางนพมาศ ตามโครงการมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู&สมัครเข&าประกวด
๑.๑ เป=นสุภาพสตรี สถานภาพโสด (ไม8เคยผ8านการสมรสหรือให*กําเนิดบุตร)
๑.๒ มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๑.๓ มีอายุระหว8าง ๑๖ - ๒๕ ป (นับถึงวันพุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8)
๑.๔ เป=นผู*มีสุขภาพดี ไม8เป=นโรคติดต8อร*ายแรง หรือโรคสังคมรังเกียจ
๑.๕ ปฏิบัติตนเป=นผู*มีวัฒนธรรมที่ดีงาม ไม8ประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติอันเป=นที่
รังเกียจของสังคม เช8น การถ8ายทํา หรือ บันทึกภาพที่ล8อแหลมต8อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย และหรืออื่นๆ
๑.๖ รับสมัครจํานวนจํากัดเพียง 15 คน เท8านั้น โดยผู*สมัครท8านใดยื่นใบสมัครก8อนมีสิทธิ์
ได*รับการพิจารณาก8อน และเมื่อจํานวนผู*สมัครเต็มจํานวน กรรมการประกวดจะปHดรับสมัครทันที
๑.๗ ส8งนางนพมาศประกวดในนามกลุ8ม หรือ หน8วยงาน ในกรณีที่มีผู*ยื่นความจํานงมาก
กรรมการประกวดอาจพิจารณาให*ส8งผู*เข*าร8วมประกวดได*เพียง ๑ คนต8อกลุ8มหรือหน8วยงานก็ได*
๑.๘ ผู*เข*าประกวดต*องแต8งกายเข*าประกวดด*วยชุดไทยจักรี (จีบหน*านางห8มสไบเฉียง)
๑.๙ ผู*เข*าร8วมการประกวดต*องมีตั้งแต8 ๕ คนขึ้นไป จึงจะมีการประกวดและตัดสิน
๒. หลักฐานการสมัครของผู&เข&าประกวด
๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ บัตรประจําตัวนักศึกษา
พร*อมรับรองสําเนา อย8างละ ๑ แผ8น
๒.๒ รูปถ8ายสีเต็มตัว ขนาดโปสการ(ด ขนาด ๔ X ๖ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
๓. สถานที่ประกวด
เวทีการประกวด ณ ลานหน*าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง จ.เลย
๔. การรับสมัคร
๔.๑ รับสมัครตั้งแต8บัดนี้ ถึงวันจันทร(ที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ไม8เว*นวันหยุดราชการ
๔.๒ ผู*สมัคร และหรือผู*แทนผู*สมัครจะต*องมาสมัครและยื่นใบสมัคร ณ กองพัฒนานักศึกษา
ชั้น ๕ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย
๔.๓ ผู*ส8งประกวดจะต*องวางเงินค8าประกันการประกวด จํานวน ๒๐๐ บาท (จะคืนให*เมื่อมา
เข*าร8วมประกวด)
๕. สถานที่รายงานตัว
๕.๑ ผู*เข*าประกวดจะต*องมารายงานตัว ในวันพุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เวลา ๑๗.๐๐
– ๑๘.๐๐ น. ณ สถานที่ประกวด ตามข*อ ๓ โดยต*องแต8งกายเข*าประกวดให*เรียบร*อย
๕.๒ ผู*เข*าประกวดสามารถสะพายแถบประชาสัมพันธ(ของผู*สนับสนุน หรือประชาสัมพันธ(ด*วย
วิธีอื่นใดได*ตามความเหมาะสม และไม8เป=นการรบกวน ยั่วยุผู*เข*าประกวดคนอื่น

-๒๖. เกณฑ.การตัดสิน
การตัดสินการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะกระทําโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่ง
การตัดสินของคณะกรรมการให*ถือเป=นที่สุด เกณฑ(การตัดสิน มีดังนี้
๖.๑ การแต8งกาย 10 คะแนน
๖.๓ บุคลิกภาพ กิริยา มารยาท 10 คะแนน
๖.๓ รูปร8างหน*าตา สัดส8วน 15 คะแนน
๖.๔ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคําถามและการแสดงออก 15 คะแนน
๗.รายละเอียดตําแหน8งและของรางวัล
๗.๑ รางวัลนางนพมาศ
ได*รับเงินสด ๓,๐๐๐.-บาท พร*อมสายสะพาย
๗.๒ รางวัลรองนางนพมาศ อันดับ๑
ได*รับเงินสด ๒,๐๐๐.-บาท พร*อมสายสะพาย
๗.๓ รางวัลรองนางนพมาศ อันดับ๒
ได*รับเงินสด ๑,5๐๐.-บาท พร*อมสายสะพาย
๗.๔ รางวัลนางนพมาศขวัญใจมหาชน ได*รับเงินสด ๑,๐๐๐.-บาท พร*อมสายสะพาย
หมายเหตุ :

๑. ผู*เข*าประกวดต*องจัดเตรียมเครื่องแต8งกายสําหรับการประกวดเอง
๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป=นที่สุด
๓. หลักเกณฑ(การประกวด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได*ตามความเหมาะสมโดยที่มิต*องแจ*งให*
ผู*เข*าประกวดและผู*ดูแลผู*เข*าประกวดทราบล8วงหน*า
๔. ผู*เข*าประกวดที่ได*รับรางวัลขวัญใจมหาชน อาจเป=นผู*ที่ได*รับตําแหน8งอื่นใดอีกตาม ข*อที่
๗.๑ หรือ ๗.๒ หรือ ๗.๓ ก็ได*
๕. กลุ8มนักศึกษา หรือหน8วยงานนักศึกษาที่สนใจ แจ*งความจํานงเข*าร8วมประกวดที่กอง
พัฒนานักศึกษา โดยยื่นใบสมัครประกวด ภายในวันจันทร.ที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๕8
สามารถติดตอสอบถามละเอียดเพิ่มเติมไดที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท: ๐-๔๒๘๓-๕๒๓๙ หรือ ๐-๔๒๘๓-๕๒๒๔-๘ ตอ ๔๑๑๕0 หรือ ทาง
เว็ปไซด: www.std.lru.ac.th
ผูประสานงานโครงการ นายประทวน เนตรแสงศรี หมายเลข ๐๘-1061-8496
นายจักรี ดีเจริญ หมายเลข ๐๙-8712-1290

ใบสมัครนางนพมาศ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕๘
๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“วัฒนธรรมแห8งสายน้ํา สื่อความงดงาม สืบสานประเพณี”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ชื่อ.....................................................นามสกุล.................................................ชื่อเล8น ...............................
วัน/เดือน/ป เกิด ................................................................. อายุ...........................ป กรุjปเลือด....................................
เชื้อชาติ ............................. สัญชาติ..................................ศาสนา..............................................
๒.ที่อยู8ตามภูมิลําเนา เลขที่ ...............................หมู8................... ถนน.............................................................
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................
โทรศัพท(........................................... E-mail……………………………………….…………
๓.หน8วยงานทีส่ 8งเข*าประกวด ..........................................................................................................................
ที่อยู8................................................................................................................................................................................
๔.ความสามารถพิเศษ.....................................................................................................................................
๕.สิ่งที่ชื่นชอบพิเศษ........................................................................................................................................
๖.งานอดิเรก....................................................................................................................................................
๗. คติประจําใจ................................................................................................................................................๘.
สัดส8วนร8างกาย ๘.๑ รอบอก................................นิ้ว ๘.๒ รอบเอว................................นิ้ว
๘.๓ รอบสะโพก..........................นิ้ว ๘.๔ น้ําหนัก.................................กก.
๘.๕ ส8วนสูง.................................ซม.
๙. กําลังศึกษาในสาขาวิชา....................................................................................ชั้นปที่ ...........................
คณะวิชา....................................................................................................................................................
.
คํารับรองของผู&สมัคร
ข*าพเจ*าประสงค(ที่จะเข*าร8วมการประกวดนางนพมาศ ในประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕8
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพือ่ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทดี่ ีงานของไทยให*คงอยู8 ข*าพเจ*ามีความยินดี และขอ
เคารพ ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ และขอรับรองว8าข*อมูลข*างต*นเป=นความ
จริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู*สมัคร
(....................................................)
…………………/…………………./………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับกรรมการจัดประกวด
ลงชื่อ..............................................................กรรมการผู*รับ
(.............................................................)
.................../..................../......................
หมายเหตุ ๑.ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบการประกวด
๒.จะตองมีผูเขาประกวดตั้งแต ๕ คน จึงจะทําการประกวด และตันสิน
๓. สงพรอมสําเนาบัตรนักศึกษา และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนอยางละ ๑ แผน
4. เงินประกัน ๒๐๐ บาท (จะคืนใหภายหลังการประกวด)

5. กลุ8มนักศึกษา หน8วยงาน ประกอบด*วย หมู8เรียน สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุม
สํานักงานภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ใบสมัครส8งกระทงเข&าประกวด
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕8
๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“วัฒนธรรมแห8งสายน้ํา สื่อความงดงาม สืบสานประเพณี”
----------------------------------------------------------------------------------ส8งสมัครในนามกลุ8ม
ข*าพเจ*าชื่อ(ตัวแทนกลุ8ม/หน8วยงาน)...........................................นามสกุล.............................................
ตําแหน8ง ..........................................................................โทรศัพท(.....................................................................ที่
อยู8(หน8วยงาน)..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
มีความประสงค(ส8งกระทงเข*าร8วมประกวด ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา ร8วมกับองค(การนักศึกษาภาคปกติ
โดยในวันพุธ ที่ ๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8 จะมาดําเนินการจัดทํากระทง ณ จุดจัดการประกวด
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และจะนํากระทงมาลงทะเบียนประกวด เวลา ๑๗.๐๐- ๑๘.๐๐ น. ณ สถานที่
กําหนดบริเวณจัดงาน (ลานหน*าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ซึ่งส8งเป=นตัวแทนในนามกลุ8ม/
หน8วยงาน (ระบุ) .....................................................................................................................
คํารับรองของผู&สมัคร
ข*าพเจ*าประสงค(ที่จะเข*าร8วมการประกวดกระทง ในประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๘ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงานของไทยให*คงอยู8 ข*าพเจ*ายินดี และยอมรับการ
ตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และขอรับรองว8าข*อมูลข*างต*นเป=นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผู*ส8งประกวด
(...........................................................)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับกรรมการจัดประกวด
ลงชื่อ..............................................................กรรมการผู*รับ
(.............................................................)
.................../..................../......................
หมายเหตุ ๑. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบการประกวด
๒.จะตองมีกระทงเขาประกวดตั้งแต ๔ กระทงขึ้นไป จึงจะทําการประกวด และตันสิน หากมีไมถึงจะ
ใหรับเพียงรางวัลชมเชยทั้งหมด
๓. สงพรอมสําเนาบัตรนักศึกษา และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนอยางละ ๑ แผน
๔. เงินประกัน ๒๐๐ บาท (จะคืนใหภายหลังการประกวด)

5. กลุ8มนักศึกษา หน8วยงาน ประกอบด*วย หมู8เรียน สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุม
สํานักงานภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ใบแจ&งความจํานงเข&าร8วมกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ป ๒๕๕8
๒5 พฤศจิกายน ๒๕๕8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
“วัฒนธรรมแห8งสายน้ํา สื่อความงดงาม สืบสานประเพณี”
ประเภทการร8วมกิจกรรม
( ) กิจกรรมที่ ๑ นิทรรศการ การออกรานจําหนายกระทง และการละเลนพื้นบานของไทย (นักศึกษา)
( ) กิจกรรมที่ ๕ การละเลน การจําหนวยสินคาทั่วไป (นักศึกษา / ผู*ประกอบการ) มีค8าธรรมเนียม
ข*าพเจ*าชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล..............................................
ตําแหน8ง ...........................................................................โทรศัพท(.....................................................................
ที่อยู8.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
( ) ประสงค(เข*าร8วมกิจกรรมในนามตัวแทนของกลุ8ม/หน8วยงาน.................................................................
( ) ประสงค(เข*าร8วมกิจกรรมเป=นการส8วนตัว
มีความประสงค(เข*าร8วมกิจกรรมโดยการ (ระบุกิจกรรมที่เข*าร8วม พร*อมรายละเอียดพอสังเขป)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
คํารับรองของผู&สมัคร
ข*าพเจ*าประสงค(ที่จะเข*าร8วมการประกวดกระทง ในประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๘ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงานของไทยให*คงอยู8 ข*าพเจ*ายินดี และจะปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการจัดงานเพื่อความเป=นระเบียบเรียบร*อยอย8างผู*มีวัฒนธรรมอันดี และขอรับรอง
ว8าข*อมูลข*างต*นเป=นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผู*แจ*งความจํานง
(...........................................................)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับกรรมการจัดกิจกรรม
ลงชื่อ..............................................................กรรมการผู*รับ
(.............................................................)
.................../..................../......................
หมายเหตุ ๑. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตาม รายละเอียดของกิจกรรม
๒.นักศึกษา กลุ8มนักศึกษาทีแ่ จ*งความจํานงตามเงื่อนไขที่กําหนดจะไม8เก็บค8าธรรมเนียมใดๆ(ยกเว*น
กิจกรรมที่ 5)
๓. คณะกรรมการจัดงานเก็บค8าธรรมเนียมร*านค*า ผู*ประกอบการจากภายนอก ร*านรถเข็นคันละ 50.บาท วางแผงร*านละ 100.- รวมถึงนักศึกษา กลุ8มนักศึกษา ที่ไม8ได*แจ*งความจํานงตามที่กําหนด

( กลุมนักศึกษา หนวยงาน) ประกอบดวย หมูเรียน สาขาวิชา สโมสรนักศึกษา ชมรม ชุมนุม
สํานักงานภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย

