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รายละเอียด
“ราชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐”
ประจาปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

การประกวด
การออกร้าน
มหรสพ

ระหว่างวันที่ ๑๘ –๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ราชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐
ประเพณี อั นยิ่ งใหญ่ข องชาวราชภัฏ กาแพงเพชร ที่ จัดสื บสาน
วัฒนธรรมมากกว่า ๓๐ ปี ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
หน่ ว ยงานภายนอก และชาวชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในกิ จ กรรมดี ๆ เช่ น นี้ เ สมอมา จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ทุกภาคส่วน ร่วมงาน ร่วมกิจกรรม “ราชภัฎลอยกระทง ๒๕๖๐”

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

กำหนดกำร
“รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐”
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ณ บริเวณลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
๒๐.๐๐ – ๒๐.๒๐ น.

นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ๕ คณะ ตั้ ง ขบวน ณ บริ เ วณถนนด้ า นหน้ า สหกรณ์
โดยเรียงลาดับการตั้งขบวนดังต่อไปนี้
๑.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔.คณะครุศาสตร์
๕.คณะวิทยาการจัดการ
ขบวนนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ แห่กระทงใบตอง – ดอกไม้
สู่บริเวณลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
รายงานตั ว ผู้ ส่ ง กระทงเข้ า ประกวด ณ บริ เ วณลานหน้ า อาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ
คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนกระทงใบตอง – ดอกไม้ และกระทง
ใหญ่ ประดับไฟ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้อ งส่งผู้นาเสนอ concept
ของกระทงต่อหน้าคณะกรรมการ
พิธีเปิดงาน “ราชภัฏลอยกระทง”
โดยรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การแสดง แสง สี เสียง “ตานานลอยกระทง”
ประกาศผลรางวั ล การประกวดกระทงใบตอง – ดอกไม้ พร้ อ มทั้ ง
รายงานตั ว ผู้ เ ข้ า ประกวดหนู น้ อ ยนพมาศ ราชภั ฏ ลอยกระทง
ณ เวทีกลาง

๒๐.๒๐ – ๒๑.๒๐ น.
๒๑.๒๐ – ๒๑.๓๐ น.
๒๑.๓๐ – ๒๓.๓๐ น.
๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
๑๙.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.
๒๒.๓๐ – ๒๓.๐๐ น.
๒๓.๐๐ – ๒๓.๓๐ น.

การประกวดหนูน้อยนพมาศ ราชภัฏลอยกระทง
รายงานตัวผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๒ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
- ชมการออกร้านจากตลาดย้อนยุคนครชุม
- การแสดงมหรสพ (ราวงย้อนยุค)
ชมการแสดงพื้ น บ้ า นและนั ก ร้ อ งพร้ อ มหางเครื่ อ ง จากชมรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ไฟประดับ
การประกวดเทพบุตร – เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง
ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดเทพบุตร – เทพธิดา
ราชภัฏลอยกระทง
ลงทะเบียนกลับ

.................................................................................................................
หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ
คณะผู้จัดงำน

สำรบัญ
หน้ำ
เรียนเชิญ............................................................................................................................................................ก
กาหนดการ.........................................................................................................................................................ข
สารบัญ...............................................................................................................................................................ค
หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟ...................................................................................................๑
ใบสมัครการประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟ.......................................................................................................๓
หลังเกณฑ์การประกวดกระทงใบตอง – ดอกไม้................................................................................................๔
ใบสมัครการประกวดกระทงใบตอง – ดอกไม้....................................................................................................๖
หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง....................................................................................๗
ใบสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง........................................................................................๙
หลักเกณฑ์การประกวดเทพบุตร - เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง.....................................................................๑๐
ใบสมัครการประกวดเทพบุตร - เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง.........................................................................๑๓
หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง..........................................................................๑๔
ใบสมัครการประกวดหนูน้อยเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง..............................................................................๑๖
ตัวอย่างรูปชุดในการประกวดเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง..............................................................................๑๗
ตัวอย่างรูปชุดในการประกวดเทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง.............................................................................๑๘
เกณฑ์การออกร้านขายสินค้าภายในงาน ราชภัฏลอยกระทง..........................................................................๑๙

๑

หลักเกณฑ์กำรประกวด
กระทงใหญ่ประดับไฟ
.................................................................................................................
๑. กระทงใหญ่ประดับไฟ ลอยน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระทงไม่ต่ากว่า ๑๕๐ ซม. ความสูงไม่จากัด
๒. แนวความคิด (Concept) เรื่อง ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน ( จากัดเฉพาะหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร )
๓. วัสดุที่ใช้ตกแต่งกระทงตามความเหมาะสม วัสดุที่นามาช่วยเสริมให้กระทงลอยในน้า นิยมนาวัสดุหลาย
ชิ้นมามัดหรือทาให้รวมกันอย่างแน่น เช่น ถังเปล่าน้ามัน ถังเปล่าน้าดื่ม ๒๐ ลิตร ถังน้ามันเปล่าชนิดแกลลอน ต้น
กล้วย ยางในรถยนต์ และอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมสามารถพยุงกระทงลอยน้าได้
๔. ต้องตกแต่งไฟและเทคนิคต่างๆให้เรียบร้อยพร้อมที่เสียบปลั๊กไฟและให้เจ้าของกระทงนาลอยน้าก่อน
วันงาน ๑ วัน ในตาแหน่งลอยน้าที่จัดไว้ให้เพื่อเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจะได้ต่อกระแสไฟฟ้าให้กระทง
และกรรมการตัดสินพิจารณาให้คะแนนตั้งแต่วันเริ่มงานจนถึงวันประกาศผลในวันสุดท้าย
๕. ต้องมีคาอธิบาย/บรรยาย แนวความคิด/ความหมาย ของกระทงใหญ่ที่เข้าประกวด
๖. ทางคณะผู้จัดงานจะให้เงินไปตกแต่งกระทงก่อนรายละ ๔,๐๐๐ บาท สาหรับผู้ที่ประสงค์จะทากระทง
ใหญ่ ป ระกวด ให้ แ จ้ ง ความจ านงและรั บ เงิ น ได้ ที่ ส านั ก งานองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗. หากแจ้งความจานงเข้าประกวดและรับเงินไปตกแต่งกระทงใหญ่ประดับไฟ แต่ไม่สามารถนากระทง
ลอยน้าได้ตามที่กาหนด จะตัดสิทธิ์การเข้าประกวด แต่ให้นาลงลอยน้าโชว์ได้ ในกรณีไม่เสร็จและไม่นาลงลอยน้า
จะขอเงินคืน ๔,๐๐๐ บาท
๘. การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุดไม่ว่ากรณีใดๆ
๙. ส่ ง ใบสมั ค รในการเข้ า ประกวดได้ ที่ ส านั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รำงวัลกระทงใหญ่ประดับไฟ
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท (เงินค่าตกแต่งที่ให้ไปแล้ว ๔,๐๐๐ บาท รับเงินสดเพิ่ม ๓,๐๐๐ บาท)
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท (เงินค่าตกแต่งที่ให้ไปแล้ว ๔,๐๐๐ บาทรับเงินสดเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาท)
พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท (เงินค่าตกแต่งที่ให้ไปแล้ว ๔,๐๐๐ บาทรับเงินสดเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท)
พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย มอบเกียรติบัตร

.................................................................................................................
หมำยเหตุ : ทุกหน่วยงำนที่ส่งกระทงเข้ำประกวดจะได้รับเงินรำงวัล ๔,๐๐๐ บำท

๒

เกณฑ์กำรตัดสินให้คะแนนกระทงใหญ่ประดับไฟ
ข้อ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

๑
๒
๓

นากระทงใหญ่ลอยน้าตามที่กาหนด
ขนาดกระทงใหญ่ไม่ต่ากว่า ๑๕๐ ซม. หรือ ๑.๕๐ เมตร
สามารถลอยน้าได้อย่างสมดุล
นาเสนอ แนวความคิด/ความหมาย ของกระทงใหญ่ประดับไฟที่เข้าประกวด (ติดที่บอร์ด
หน้ากระทงใหญ่)
ละเอียด ประณีต ประดับไฟ แสง – สี สว่างเหมาะสมสวยงาม เด่นสะดุดตาในระยะใกล้
กลางและไกล
มีความคิดสร้างสรรค์ สื่อความหมายได้ตามชื่อเรื่อง
ด้านเทคนิคต่างๆ เช่น ระบบกระทงหมุน ไฟฟ้ากระพริบระยิบระยับ การพ่นน้า และอืน่ ๆ
รวมคะแนน

๔
๕
๖
๗

คะแนน
เต็ม
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

กำหนดกำรประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟ
วันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
นากระทงใหญ่ประดับไฟลงลอยน้า
วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
วันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

ส่งตัวแทนนาเสนอตาม concept ของกระทงใหญ่ประดับไฟต่อหน้า
คณะกรรมการ
ประกาศผลรางวัลและรับรางวัลกระทงใหญ่ประดับไฟ

.................................................................................................................
หมำยเหตุ : มีกำรตรวจและให้คะแนนกระทงใหญ่ประดับไฟทุกวัน (ควรตรวจดูควำมเรียบร้อยของกระทงให้ดี
ในทุกคืน)

๓

ใบสมัคร “ประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟ”
“รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐”
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ณ บริเวณลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
๑. ชื่อกระทง……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
แนวความคิด (ConCept) กระทงใหญ่ประดับไฟ เรื่อง ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคณะ
๒. ชื่อคณะที่สง่ เข้ำประกวด .....................................................................................................................................
บุคคลที่รับผิดชอบส่งกระทงใหญ่ประดับไฟ ชื่อ ......................................................................................................
โทรศัพท์.....................................................................................................................................................................
๓. ทั้งนี้ได้รับเงิน ๔,๐๐๐ บำท จากทางคณะผูจ้ ัดงาน เพื่อนาไปตกแต่งกระทงก่อน หากไม่เสร็จหรือไม่สามารถ
นากระทงใหญ่ประดับไฟลงลอยน้าได้ จะนาเงินดังกล่าวคืนคณะผู้จัดงานภายใน ๒ วัน
ข้าพเจ้าผู้รับผิดชอบส่งกระทงใหญ่ประดับไฟประกวด/ตกแต่งกระทงใหญ่ประดับไฟประกวด
ขอรับผิดชอบส่วนต่างๆ ที่ได้กาหนดไว้ในเกณฑ์การส่งเข้าประกวด และจะนากระทงลอยน้าก่อนวันงาน ๑ วัน
หากไม่สมารถนากระทงมาลอยน้าได้ตามกาหนด ข้าพเจ้ายินดีทาตามกฎที่ทางคณะผู้จัดงานได้ตั้งไว้

ลงชื่อ ................................................................ผู้รับผิดชอบ
(..................................................................)

*** ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต.นครชุ ม อ.เมื อ ง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
๐๙๔- ๒๐๓๙๖๗๔, ๐๘๓ – ๙๖๐๗๔๔๙, ๐๙๖ – ๖๖๘๕๖๒๙

๔

หลักเกณฑ์กำรประกวด
กระทงใบตอง – ดอกไม้
............................................................................................
๑. กระทงใหญ่ใบตอง – ดอกไม้ ขนาดเส้นผ่า นศูนย์กลางกระทงไม่ต่ากว่า ๑๐๐ ซม. ความสูงไม่จากัด
มีรูปแบบทรงกลมตามประเพณีโบราณ
๒. แนวความคิด (Concept) มีความถูกต้องตามประเพณีโบราณ
๓. ไม่จากัดหน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด
๔. เฉพาะฐานรองรับใช้วัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โฟม
๕. ส่วนประกอบในการตกแต่งกระทง ให้ใช้วัสดุตามธรรมชาติมาประดิษฐ์ เช่น ดอกไม้สด ใบตองสด เป็นต้น
๖. แสงสว่างที่ตกแต่งกระทงให้ใช้เทียนไขเท่านั้น
๗. สามารถลอยน้าได้อย่างสมดุล
๘. การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆ
๙. ส่งใบสมัครในการเข้าประกวดได้ที่ สานักองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๐. ต้องมีคาอธิบาย/บรรยาย แนวความคิด/ความหมาย ของกระทงใบตอง – ดอกไม้ที่เข้าประกวด
๑๑. ส่งตัวแทนนาเสนอ/อธิบาย/บรรยายแนวความคิด/ความหมายของกระทงใบตอง- ดอกไม้ที่เข้าประกวด
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามกาหนดการการประกวด
รำงวัลกระทงใบตอง – ดอกไม้
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล
๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล
๓,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล
๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยทั้ง ๒ รางวัล รางวัลละ
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
เกณฑ์กำรตัดสินให้คะแนนกระทงใบตอง - ดอกไม้
ข้อ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๑ ขนาดกระทงใหญ่ไม่ต่ากว่า ๑๐๐ ซม.
๒ นาเสนอ แนวความคิด/ความหมาย ของกระทงใบตอง – ดอกไม้ที่เข้าประกวด
๓ สามารถลอยน้าได้อย่างสมดุล
๔ ใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างเหมาะสม
๕ ละเอียด ประณีต เหมาะสมสวยงาม เด่นสะดุดตา
๖ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สื่อความหมายได้ตามประเพณีไทยโบราณ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

๕

กำหนดกำรกำรประกวดกระทงใบตอง – ดอกไม้
วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
๒๐.๐๐ – ๒๐.๒๐ น.

รายงานตั ว ผู้ ส่ ง กระทงเข้ า ประกวด ณ บริ เ วณลานหน้ า อาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ
คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนกระทงใบตอง – ดอกไม้ และกระทง
ใหญ่ ประดับไฟ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้อ งส่งผู้นาเสนอ concept
ของกระทงต่อหน้าคณะกรรมการ
ประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงใบตอง – ดอกไม้

.................................................................................................................
หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ
คณะผู้จัดงำน

๖

ใบสมัคร “ประกวดกระทงใบตอง – ดอกไม้”
“รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐”
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ณ ลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
๑. ชื่อกระทง……………………………………………………………………………………………………………………………..…
แนวความคิด (ConCept) กระทงใบตอง – ดอกไม้ มีความถูกต้องตามประเพณีโบราณ
๒. ชื่อหน่วยงำนที่ส่งเข้ำประกวด ....................................................................................................................
บุคคลที่รับผิดชอบส่งกระทงใบตอง-ดอกไม้ ชื่อ ........................................................................................
โทรศัพท์.......................................................... Email..................................................................................
๓. เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของกระทงโดยประมำณ ........................ซม. ควำมสูงโดยประมำณ ....................ซม.
ข้ำพเจ้ำผู้รับผิดชอบ

 ส่งกระทงใบตอง – ดอกไม้ประกวด
 ตกแต่งทากระทงใบตอง- ดอกไม้ประกวด

ขอรับผิดชอบต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเข้าประกวด และจะนากระทงมาพร้อมกับการลงทะเบียนในวันที่เริ่ม
การประกวด
ลงชื่อ ............................................................ผู้รับผิดชอบ
(...................................................................)
*** ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ องค์การบริหารนั กศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต.นครชุ ม อ.เมื อ ง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
๐๙๔- ๒๐๓๙๖๗๔, ๐๘๓ – ๙๖๐๗๔๔๙, ๐๙๖ – ๖๖๘๕๖๒๙

๗

หลักเกณฑ์กำรประกวด
กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเครื่อง
.................................................................................................................
๑. ต้องส่งประกวดแบบเป็นทีม ที มละไม่ต่ากว่า ๕ คน และไม่เกิน ๑๖ คน โดยไม่จากัดเพศ การศึกษา
และจานวนทีมที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี และอายุไม่เกิน ๒๒ ปี
๒. ใน ๑ ทีม ต้องมีนักร้อง ๑ คน ร้องเพลง เพื่อร้องประสานกับซาวด์ดนตรี ฉะนั้นผู้เข้าแข่งขัน ต้องนา
ซาวด์ดนตรี/เพลงประกอบ สาหรับประกอบการแสดงมาเอง
๓. ให้สมาชิกในทีมแสดงรีวิวประกอบเพลง ตามจินตลีลาที่ ได้คิดออกแบบไว้ ซึ่งเป็นการแสดงที่สื่อถึง
ความรู้สึกนึกคิดให้ปรากฏออกมาเป็นลีลาท่าทาง การเต้น การราหรือการแสดง ที่ประดิษฐ์ท่าทางหรือนาเอา
ท่าทางของสิ่งรอบตัวมาประยุ กต์ใ ช้ใ ห้เกิ ดความสวยงาม ในเพลงจะต้องมี ก ำรแสดงที่ สื่ อ ถึ งวั น ลอยกระทง
๔. ผู้เข้าประกวดต้องนาอุปกรณ์ การแต่งกาย และอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการแสดงมาเอง
๕. ใช้เวลาในการประกวดไม่เกิน ๘ นาที (ถ้าเกินขอหักคะแนน 10 คะแนน)
๖ การแสดงต้องคิดจินตลีลาเอง ห้ามลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลง
๗. การประเมิ น ให้ ค ะแนน จะแบ่ ง ออกเป็ น ๒ ส่ ว น ได้ แ ก่ การร้ อ ง และการแสดงจากหางเครื่ อ ง
๘. ผู้เข้าประกวดจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านของทุกคนในทีมมาเพื่อแสดงถึงอายุ
ว่าไม่เกินตามที่กาหนดไว้
๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๑๐. ส่ ง ใบสมั ค รได้ ที่ ห้ อ งองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา ชั้ น ๑ อาคาร SAC (กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาใหม่ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ –
๑๖.๓๐ น.
**หยุดทุกวันเสำร์ – อำทิตย์ และ วันที่ 26 ตุลำคม 2560
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวจุฑามาศ จุลจันทร์
โทร. ๐๙๑ – ๘๔๑๘๐๖๑
นายสุทิวัส
ทองสกุล
โทร. ๐๘๓ – ๙๖๐๗๔๔๙
กำรประกวด จัดกำรแข่งขันเพียงรอบเดียว
ให้ ผู้ เ ข้ า ประกวดแต่ ล ะที ม ประกวดเพี ย งรอบเดี ย ว (จะเรี ย งล าดั บ จากการสมั ค ร) โดยแสดงให้ เ กิ ด
สุนทรียภาพในการบูรณาการของเสียง ดนตรี หางเครื่อง จบพร้อมเพรียงกันอย่างสวยงาม
รำงวัลกำรประกวดรีวิวประกอบเพลงลูกทุ่ง
๑. รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เงินรางวัล
๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ เงินรางวัล
๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔. รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล รางวัลละ
๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๘

เกณฑ์กำรตัดสินให้คะแนนประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเครื่อง
ข้อ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนนเต็ม
กำรร้องเพลง
๕๐
๑ ความไพเราะของเสียง
๑๐
๒ จังหวะ ทานอง เนื้อเพลง ถูกต้อง
๑๐
๓ ภาษา อักขระ ถูกต้อง
๑๐
๔ เทคนิคการขับร้อง
๑๐
๕ บุคลิกภาพ ลีลา อารมณ์
๑๐
กำรแสดงของหำงเครื่อง
๕๐
๑. การวางรูปแบบตรง Concept และความพร้อมเพรียง
๑๐
๒. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแสดง
๑๐
๓. การแต่งกายสอดคล้องเหมาะสมดี
๑๐
๔. จังหวะการผสมกลมกลืนระหว่างท่าทางประกอบดนตรี
๑๐
๕. ลีลาท่าทางประกอบเพลงมีความสวยงาม
๑๐
รวมคะแนนทั้งสิ้น
๑๐๐
กำหนดกำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเครื่อง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.
๒๑.๓๐ – ๒๓.๓๐ น.
๒๑.๓๐ น.

รายงานตัวทีมผู้เข้าประกวด ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
ประกาศผล / มอบรางวัล ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

.................................................................................................................
หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับคณะผู้จัดงำน

๙

ใบสมัคร กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเครื่อง
“รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐”
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ณ ลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
๑. ชื่อทีมเข้ำประกวด (ถ้ำมี)…………………………………………………………………………………………………...............………
ประกอบด้วยรำยชื่อดังต่อไปนี้
๑)………………………………………………………….อายุ…….…ปี ๒)………………………………………………………….อายุ…….…ปี
๓)………………………………………………………….อายุ…….…ปี ๔)………………………………………………………….อายุ…….…ปี
๕)………………………………………………………….อายุ…….…ปี ๖)………………………………………………………….อายุ…….…ปี
๗)………………………………………………………….อายุ…….…ปี ๘)………………………………………………………….อายุ…….…ปี
๙)………………………………………………………….อายุ…….…ปี ๑๐)………………………………………………………..อายุ…….…ปี
๑๑)……………………………………………………….อายุ…….…ปี ๑๒)………………………………………………………..อายุ…….…ปี
๑๓)……………………………………………………….อายุ…….…ปี ๑๔)………………………………………………………..อายุ…….…ปี
๑๕)……………………………………………………….อายุ…….…ปี ๑๖)………………………………………………………..อายุ…….…ปี
๒. ที่อยู่ / สถำนศึกษำ (ที่สำมำรถติดต่อได้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท์ ............................................................... E- mail ……………………………………………………………..…………...
๓. เอกสำรของทีมสมัคร  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงนามรับรองถูกต้อง หรือ
 สาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองถูกต้อง

ลงชื่อ ……………….………..………………………….. หัวหน้ำทีม
(……………….………..…………………………..)

** ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ ห้ององค์การบริหารนักศึกษา ชั้น ๑ อาคาร SAC (กองพัฒนา
นักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต. นครชุม อ. เมือง จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๑๐

หลักเกณฑ์กำรประกวด
เทพบุตร - เทพธิดำ รำชภัฏลอยกระทง
.................................................................................................................
๑.คุณสมบัตขิ องผู้เข้ำประกวด
๑) ผู้เข้าประกวดจะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรหรือเกิดในจังหวัดกาแพงเพชร
เท่านั้น ต้องเป็นเพศหญิงและเพศชาย อายุไม่ต่ากว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
๒) ผู้ชาย มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๗๐ เซนติเมตร
ผู้หญิง มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๖๕ เซนติเมตร
๓) ต้องมีสถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรส และให้กาเนิดบุตรมาก่อน
๔) เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๕) ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
๒. หลักฐำนกำรสมัครเข้ำกำรประกวด
๑) ใบสมัคร
จานวน ๑ ชุด
๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ชุด
๓) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิว้
จานวน ๑ รูป
๓. กำรแต่งกำยในกำรประกวด
 กำรแต่งกำยผู้หญิง
- ทางกองประกวดเตรียมไว้ให้ (ดูตัวอย่างชุดได้ที่หน้า ๑๗)
 ทรงผม
- ให้ผู้ประกวดทาตามความเหมาะสม
 เครื่องประดับ
- ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเองตามความเหมาะสม
 รองเท้า
- รองเท้าที่ใส่ในการประกวดไม่เกิน ๔ นิ้ว เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินของ
ผู้เข้าประกวดเอง (ถ้าเกินที่กาหนดหัก ๑๐ คะแนน)
 กำรแต่งกำยผู้ชำย
- ทางกองประกวดเตรียมไว้ให้ (ดูตัวอย่างชุดได้ที่หน้า ๑๘)
 ทรงผม
- ให้ผู้ประกวดทาตามความเหมาะสม
 เครื่องประดับ
- ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเองตามความเหมาะสม
 รองเท้า
- ใส่ถุงเท้าสีดาล้วน และรองเท้าหนังสีดา ผู้เข้าประกวดเตรียมมาเอง

๑๑

๔. หลักเกณฑ์ในกำรให้คะแนน
๑) รูปร่างหน้าตา
๒) ชุดการแต่งกาย ถูกต้องตามกติกา
๓) บุคลิกภาพ ท่าทางการเดิน ความมั่นใจ
๔) ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคาถาม

๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๓๐ คะแนน

๕.ระยะเวลำและสถำนทีย่ ื่นใบสมัคร
๑) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งใบสมัครได้ที่ ห้ององค์การบริหารนักศึกษา
ชั้น ๑ อาคาร SAC (กองพัฒนานักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
**หยุดทุกวันเสำร์ – อำทิตย์ และ วันที่ 26 ตุลำคม 2560
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวจุฑามาศ จุลจันทร์
โทร. ๐๙๑-๘๔๑๘๐๖๑
นายสุทิวัส
ทองสกุล
โทร. ๐๘๓-๙๖๐๗๔๔๙
๒) ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องทาการฝึกซ้อมและจั บหมายเลขโดยเรียงตามลาดับความสูงของผู้เข้า
ประกวด ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เวทีกลางที่ใช้ประกวด พร้อมรับชุดที่ใช้ในการ
ประกวด
๓) ค่าลงทะเบียนการประกวด ท่านละ ๓๐๐ บาท
๔) รับผู้เข้ำประกวด เพียง ๓๐ ท่ำนเท่ำนั้น
หมำยเหตุ : ๑. ให้นำรองเท้ำที่จะใส่จริงในวันประกวดมำในกำรฝึกซ้อมด้วย
๒. ผู้เข้ำประกวดที่ไม่เข้ำร่วมฝึกซ้อมและจับหมำยเลข ตำมวันเวลำที่กำหนดให้ถือว่ำสละสิทธิ์
๓. ผู้เข้ำประกวดที่มำทำกำรฝึกซ้อมไม่ตรงเวลำ จะโดนหักคะแนน 10 คะแนน ของกำรประกวด
ในรอบแรก
๖. รำงวัลกำรประกวดเทพบุตร – เทพธิดำ รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐
รำงวัลกำรประกวดเทพบุตร รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐
๑) รางวัลชนะเลิศเทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง
ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและ
สายสะพาย
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง ได้รับเงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง ได้รับเงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย
๔) รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล
ได้รับเงินสด ๒,๐๐๐ บาท
๕) รางวัลขวัญใจ ราชภัฏลอยกระทง
ได้รับเงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย

๑๒

รำงวัลกำรประกวดเทพธิดำ รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐
๑) รางวัลชนะเลิศเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง
ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมมงกุฎและ
สายสะพาย
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง ได้รับเงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง ได้รับเงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย
๔) รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล
ได้รับเงินสด ๒,๐๐๐ บาท
๕) รางวัลขวัญใจ ราชภัฏลอยกระทง
ได้รับเงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมสายสะพาย
7. กำรตัดสิน
การตัดสินในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะดาเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ถือ
การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กำรประกวด จัดกำรแข่งขันเป็น ๓ รอบ
การประกวดรอบที่ ๑ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ
การแต่งกาย ผู้ชมร่วมเชียร์โดยการซื้อพวงมาลัยมอบแก่ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดท่านใดได้รับพวงมาลัยมาก
ถือว่าเป็นคะแนนจากป๊อปปูล่าโหวต จะพิจารณาให้ได้รางวัลตาแหน่ง ขวัญใจราชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐
การประกวดรอบที่ ๒ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ
การแต่งกาย ประกาศผลรางวัลตาแหน่ง ขวัญใจราชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐ และคัดเลือกผู้เข้าประกวดเหลือ ๕
ท่าน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย
การประกวดรอบสุดท้าย ผู้เข้าประกวด ๕ คนสุดท้าย เดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา
บุคลิกภาพ การแต่งกาย และให้ตอบคาถามแสดงไหวพริบ ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด
๓ ตาแหน่ง
กำหนดกำรประกวดเทพบุตร–เทพธิดำ รำชภัฏลอยกระทง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนรายงานตัวฝึกซ้อม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ฝึกซ้อม จับหมายเลข พร้อมรับชุด
๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
รายงานตัวผู้เข้าประกวดเทพบุตร – เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง
๑๙.๓๐ – ๒๒.๓๐ น.
เริ่มการประกวดเทพบุตร – เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง
รอบที่ ๑ – ๓
๒๒.๓๐ – ๒๓.๐๐ น.
ประกาศผล/ มอบรางวัล การประกวดเทพบุตร – เทพธิดา
ราชภัฏลอยกระทง

.................................................................................................................
หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับคณะผู้จดั งำน

๑๓

ใบสมัคร เทพบุตร เทพธิดำ ลอยกระทง
“รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐”
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกำยน 2560
ณ บริเวณลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
๑. ชื่อผู้เข้ำประกวด ....................................................นำมสกุล .........................................อำยุ......... ปี
ชื่อเล่น............................... ส่วนสูง .................เซนติเมตร น้ำหนัก ..................................กิโลกรัม
๒.ที่อยู่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...............................................................E- mail ………………………………………………………
๓. กำรศึกษำ (ถ้ำมี)
ระดับ..............................จากสถานศึกษา......................................................................
กาลังศึกษาอยู่ชั้น/ระดับ.......................สถานศึกษา.....................................................
๔. ผู้ส่งเข้ำประกวด
ด้วยตัวเอง
ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ชื่อ ..........................................................................................
หน่วยงานของรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ชือ่ ....................................................................
๕. เอกสำรประกอบกำรสมัคร
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงนามรับรองถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองถูกต้อง
๖. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร
( ……………….…………………………….…)
** ส่ ง ใบสมั ค ร พร้ อ มเอกสารประกอบ ได้ ที่ ห้ อ งองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา ชั้ น ๑ อาคาร SAC (กองพั ฒ นา
นักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต. นครชุม อ. เมือง จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๑๔

หลักเกณฑ์กำรประกวด
หนูน้อยนพมำศ
.................................................................................................................
๑.คุณสมบัตขิ องผู้เข้ำประกวด
๑) ผู้เข้าประกวดต้องเกิดในจังหวัดกาแพงเพชร
๒) ต้องเป็นเพศหญิง อายุไม่ต่ากว่า ๔ ปี และไม่เกิน ๗ ปี
๓) เป็นผูม้ ีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๒. หลักฐำนกำรสมัครเข้ำกำรประกวด
๑) ใบสมัคร
จานวน ๑ ชุด
๒) สาเนาทะเบียนบ้านหรือใบสูติบัตร
จานวน ๑ ชุด
๓) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิว้
จานวน ๑ รูป
๓. กำรแต่งกำยในกำรประกวด
แต่งชุดไทยตามประเพณีไทยในงานลอยกระทงของไทย ผู้เข้าประกวดแต่งหน้า ทาผม เลือกชุดไทย
รองเท้า และอื่น ๆ ที่เห็นว่าดีเหมาะสมกับตนเอง
๔. หลักเกณฑ์ในกำรให้คะแนน
๑) รูปร่างหน้าตา
๒๕ คะแนน
๒) ชุดการแต่งกาย ถูกต้องตามกติกา
๒๕ คะแนน
๓) บุคลิกภาพ ท่าทางการเดิน
๒๕ คะแนน
๔) ความมั่นใจและการกล้าแสดงออก
๒๕ คะแนน
๕. ระยะเวลำและสถำนที่ยนื่ ใบสมัคร
๑) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่งใบสมัครได้ที่ ห้ององค์การบริหารนักศึกษา
ชั้น ๑ อาคาร SAC (กองพัฒนานักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
**หยุดทุกวันเสำร์ – อำทิตย์ และ วันที่ 26 ตุลำคม 2560
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวจุฑามาศ จุลจันทร์
โทร. ๐๙๑ – ๘๔๑๘๐๖๑
นายสุทิวัส
ทองสกุล
โทร. ๐๘๓ – ๙๖๐๗๔๔๙
๖. รำงวัลกำรประกวดหนูน้อยนพมำศ ๒๕๖๐
รำงวัลกำรประกวดหนูน้อยนพมำศ ๒๕๖๐
๑) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ หนูน้อยนพมาศ
ได้รับเงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและสายสะพาย
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ หนูน้อยนพมาศ ได้รับเงินสด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หนูน้อยนพมาศ ได้รับเงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔) รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล
ได้รับเงินสด ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๕) รางวัลขวัญใจ หนูน้อยนพมาศ
ได้รับเงินสด ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๑๕

๗. กำรตัดสิน
การตั ดสิ นในรอบคั ดเลื อ กและรอบตัด สิน จะดาเนิ นการโดยคณะกรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ และให้ ถื อ
การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด
กำรประกวด จัดกำรแข่งขันเป็น ๓ รอบ
การประกวดรอบที่ ๑ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ
การแต่งกาย ผู้ชมร่วมเชียร์โดยการซื้อพวงมาลัยมอบแก่ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดท่านใดได้รับพวงมาลัยมาก
ถือว่าเป็นคะแนนจากป๊อปปูล่าโหวต จะพิจารณาให้ได้รางวัลตาแหน่ง ขวัญใจราชภัฏลอยกระทง
การประกวดรอบที่ ๒ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ
การแต่งกาย ประกาศผลรางวัลตาแหน่ง ขวัญใจราชภัฏลอยกระทง และคัดเลือกผู้เข้าประกวดให้เหลือเพียง
๕ ท่าน เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย
การประกวดรอบสุ ด ท้ า ย ผู้ เข้ าประกวดทั้ง ๕ คน เดิน โชว์ตั วบนเวทีแ สดงความงาม รูปร่ างหน้ าตา
บุคลิกภาพ การแต่งกาย และให้ แ สดงความสามารถ (เต้น) ประกาศผลและมอบรางวัลให้กั บผู้เข้า ประกวด
ทั้ง ๓ ตาแหน่ง
กำหนดกำรประกวด หนูน้อยนพมำศ รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
รายงานตัวผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ราชภัฏลอยกระทง
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
เริ่มการประกวดประกวดหนูน้อยนพมาศ ราชภัฏลอยกระทง
รอบที่ ๑ – ๓
๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดหนูน้อยนพมาศ
ราชภัฏลอยกระทง

.................................................................................................................
หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม กำรเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับคณะผูจ้ ัดงำน

๑๖

ใบสมัคร หนูน้อยนพมำศ
“รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐”
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ณ บริเวณลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
๑. ชื่อผู้เข้ำประกวด ....................................................นำมสกุล .........................................อำยุ......... ปี
ชื่อเล่น............................... ส่วนสูง .................เซนติเมตร น้ำหนัก ..................................กิโลกรัม
๒.ที่อยู่ (ทีส่ ำมำรถติดต่อได้) ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...............................................................E- mail ………………………………………………………
๓. กำรศึกษำ (ถ้ำมี)
ระดับ..............................จากสถานศึกษา......................................................................
กาลังศึกษาอยู่ชั้น/ระดับ.......................สถานศึกษา.....................................................
๔. ผู้ส่งเข้ำประกวด
ด้วยตัวเอง
ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ชื่อ ..........................................................................................
หน่วยงานของรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ชือ่ ....................................................................
๕. เอกสำรประกอบกำรสมัคร
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงนามรับรองถูกต้อง หรือ
 สาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองถูกต้อง
๖. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร
( ……………….…………………………….…)
** ส่ ง ใบสมั ค ร พร้ อ มเอกสารประกอบ ได้ ที่ ห้ อ งองค์ ก ารบริ ห ารนั ก ศึ ก ษา ชั้ น ๑ อาคาร SAC (กองพั ฒ นา
นักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต. นครชุม อ. เมือง จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๑๗

ตัวอย่ำงชุดที่ใช้ในกำรประกวด เทพธิดำ รำชภัฏลอยกระทง 2560
(สีชุดไม่เหมือนในภำพ)

๑๘

ตัวอย่ำงชุดที่ใช้ในกำรประกวด เทพบุตร รำชภัฏลอยกระทง ปี ๒๕๖๐
(สีชุดไม่เหมือนในภำพ)

๑๙

เกณฑ์กำรออกร้ำนจำหน่ำยสินค้ำภำยในงำน
“รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐”
วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
……………………………………………………………………
ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์ จัด
งาน “ราชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐” เพื่อให้กิจกรรมภายในงานมีความครึกครื้นและเข้ากับบรรยากาศภายในงาน
จึ ง ขอเชิ ญ ชวนนั ก ศึ ก ษา ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ร่ ว มออกร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า อาหาร และเครื่ อ งดื่ ม โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทยในการจาหน่ายสินค้า เช่น เสื้อลายดอก เสื้อคอ
กระเช้า เสื้อม่อฮ้อม ผ้าซิ่น กางเกงขาก๊วย ฯลฯ
๒. อาหารและเครื่องดื่มต้องถูกต้องตามคุณลักษณะ เช่น สะอาด ไม่เน่าเสีย เป็นต้น
๓. ขนาดของล็อคในการจาหน่ายสินค้า ๑๐๐x๕๐ เซนติเมตร
๔. ค่าออกร้านภายในงานล็อคละ ๔๐ บาทต่อวัน สาหรับนักศึกษาทางคณะผู้จัดจะคิดค่าออกร้านในราคา
ล็อคละ ๒๐ บาทต่อวัน
๕. การเรียงลาดับในการจาหน่ายสินค้าจะใช้วิธีการจับฉลากโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คณะผู้จัดจะเขียนชื่อผู้ที่ติดต่อจองร้านใส่ลงในภาชนะ
๒. คณะผู้จัดทาจะจับฉลากในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หน้าอาคารทีปัง
กรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๓. รายชื่อของผู้ประกอบการร้านค้าที่ถูกจับมาเป็นลาดับแรกจะมีสิทธิ์ในการเลือกล็อคจาหน่าย
สินค้าก่อนและเรียงตามการจับฉลากในลาดับต่อไป
๖. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับฉลากและการวางผังร้านค้า
๗. การชาระเงินค่าออกร้านภายในงานต้องชาระเงินทั้งสองวัน ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘. สามารถติดต่อจองร้านค้าได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๒ – ๑๙๕๐๓๔๓ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาทาการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุดทาการทุกวัน วันเสาร์ –
วันอาทิตย์
**หมำยเหตุ เกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับคณะผู้จัด

