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รายละเอียด 
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  การออกร้าน 

 
 
 

ระหว่างวนัที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ ลานหนา้อาคารทปีังกรรัศมีโชติ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
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ราชภฏัลอยกระทง ๒๕๖๑ 

 

 
ประเพณีอันย่ิงใหญ่ของชาวราชภัฏก าแพงเพชร ที่จัดสืบสาน
วัฒนธรรมมากกว่า ๓๐ ปี ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
หน่วยงานภายนอก และชาวชุมชนใกล้ เคียง ได้มีส่วนร่วม          
ในกิจกรรมดีๆ เช่นนี้เสมอมา จึงขอเรียนเชิญทุกหน่วยงาน       
ทุกภาคส่วน ร่วมงาน ร่วมกิจกรรม “ราชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑” 
 
 

ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร



ข 

 

 
 

 

ก ำหนดกำรรำชภัฏลอยกระทง “ลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบ ไร้โฟม ๒๕๖๑”  
ระหว่ำงวันท่ี ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
ณ บริเวณลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
................................................................................................................................................. 
 

วันท่ี ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. นักศึกษาท้ัง ๕ คณะต้ังขบวน ณ บริเวณถนนด้านหน้า

สหกรณ ์โดยเรียงล าดับการต้ังขบวนดังต่อไปนี้ 
๑. คณะวิทยาการจัดการ  

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. คณะครุศาสตร์ 

๔. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

๕. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ขบวนนักศึกษาท้ัง ๕ คณะ เคล่ือนขบวนสู่บริเวณลานหน้า

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. พิธีเปิดงานราชภัฏลอยกระทง  

“ลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบ ไร้โฟม ๒๕๖๑” 
กล่าวเปิดโดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- ชมพลุและการแสดงจากส านักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษา จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
โรงสีสิงโตทองไรซ ์

เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. รายงานตัวผู้ส่งกระทงเข้าประกวด ณ บริเวณลานหน้าอาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ 



ค 

 

เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนกระทงใบตอง – ดอกไม้ 
และกระทงใหญ่ประดับไฟ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องส่งผู้น า
เสนอ concept ของกระทงต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมท้ัง
รายงานตัวผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ราชภัฏลอยกระทง 
ณ เวทีกลาง 

เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. การประกวดหนูน้อยนพมาศ ราชภัฏลอยกระทง 
 “ลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบ ไร้โฟม ๒๕๖๑” 
เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงใบตอง – ดอกไม้  
 พร้อมท้ังรายงานตัวผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหาง

เครื่อง ณ เวทีกลาง 
เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๓.๓๐ น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง 
 

วันท่ี ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ - ๔ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงพื้นบ้านจากชมรมสักทอง เสียงทิพย์ 
เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ไฟประดับ 
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๒.๓๐ น. การประกวดเทพบุตรและเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง 
เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๓.๐๐ น. ประกาศผลและมองรางวัลการประกวดเทพบุตร  

และเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง 
เวลา ๒๓.๐๐ - ๒๓.๓๐ น.   นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ - ๔ ลงทะเบียนกลับ 
 
.................................................................................. ................................................................................. 
 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ      
    คณะผู้จัดงำนละขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 



ง 

 

สำรบัญ 

                 หน้ำ 
เรียนเชิญ............................................................................................................................................................ก 
ก าหนดการ.........................................................................................................................................................ข 
สารบัญ...............................................................................................................................................................ง 
หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟ...................................................................................................๑ 
ใบสมัครการประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟ.......................................................................................................๓ 
หลังเกณฑ์การประกวดกระทงใบตอง - ดอกไม้.................................................................................................๔ 
ใบสมัครการประกวดกระทงใบตอง - ดอกไม้....................................................................................................๖ 
หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง....................................................................................๗ 
ใบสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครือ่ง........................................................................................๙ 
หลักเกณฑ์การประกวดเทพบุตร - เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง.....................................................................๑๐ 
ใบสมัครการประกวดเทพบุตร - เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง.........................................................................๑๔ 
หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง..........................................................................๑๕ 
ใบสมัครการประกวดหนูน้อยเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง..............................................................................๑๗ 
ตัวอย่างรูปชุดในการประกวดเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง..............................................................................๑๘ 
ตัวอย่างรูปชุดในการประกวดเทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง.............................................................................๑๙ 
เกณฑ์การออกร้านขายสินค้าภายในงาน ราชภัฏลอยกระทง..........................................................................๒๐ 
 
 

 

 

  

  

  



๑ 

 

หลักเกณฑ์กำรประกวด 
     กระทงใหญ่ประดับไฟ  

 ................................................................................................................. 
 ๑. กระทงใหญ่ประดับไฟ ลอยน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระทงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ ซม. ความสูงไม่จ ากัด 
 ๒. แนวความคิด ( Concept ) เรื่อง ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน ( จ ากัดเฉพาะหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ) 
 ๓. วัสดุท่ีใช้ตกแต่งกระทงให้พิจารณาตามความเหมาะสม วัสดุท่ีน ามาใช้ควรเป็นวัสดุท่ีไม่เป็นมลพิษ    
ต่อส่ิงแวดล้อม สามารถใช้วัสดุท่ีช่วยเสริมให้กระทงลอยในน้ าได้ เช่น ถังเปล่าน้ าด่ืม ๒๐ ลิตร แกลลอน ต้นกล้วย 
ยางในรถยนต์ และวัสดุอื่น ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและพยุงกระทงลอยน้ าได้ 
 ๔. ต้องตกแต่งไฟและเทคนิคต่าง ๆ ให้เรียบร้อยพร้อมท่ีเสียบปล๊ักไฟและให้เจ้าของกระทงน าลอยน้ าก่อน
วันงาน ๑ วัน ในต าแหน่งลอยน้ าท่ีจัดไว้ให้เพื่อเจ้าหน้าท่ีไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจะได้ต่อกระแสไฟฟ้าให้กระทง
และกรรมการตัดสินพิจารณาให้คะแนนต้ังแต่วันเริ่มงานจนถึงวันประกาศผลในวันสุดท้าย 
 ๕. ต้องมีค าอธิบาย/บรรยาย แนวความคิด/ความหมาย ของกระทงใหญ่ท่ีเข้าประกวด 
 ๖. ต้องตกแต่งประดับไฟให้มีสีสันท่ีสวยงาม 
 ๗. หากแจ้งความจ านงในการเข้าประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟแต่ไม่สามารถน ากระทงลอยน้ าได้ตาม
ก าหนดจะตัดสิทธิ์การเข้าประกวดแต่ให้น าลงลอยน้ าโชว์ได้ ในกรณีท ากระทงไม่เสร็จและไม่น าลงลอยน้ าจะต้อง
เสียค่าปรับจ านวน ๒,๐๐๐ บาท  
 ๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 ๙. รับใบสมัครและส่งใบสมัครในการเข้าประกวดได้ท่ี ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ท่ี ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

รำงวัลกระทงใหญ่ประดับไฟ 
 รางวัลท่ี ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลท่ี ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลท่ี ๓ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร      
 รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รับมอบเกียรติบัตร  

..................................................................................................................................................... 

หมำยเหตุ : ทุกคณะต้องส่งกระทงใหญ่ประดับไฟเข้ำประกวด 

 



๒ 

 

เกณฑ์กำรตัดสินให้คะแนนกระทงใหญ่ประดับไฟ 

ข้อ เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
๑ น ากระทงใหญ่ลอยน้ าตามท่ีก าหนด ๑๐ 

๒ ขนาดกระทงใหญ่ไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ ซม. หรือ ๑.๕๐ เมตร ๑๐ 
๓ สามารถลอยน้ าได้อย่างสมดุล ๑๐ 

๔ 
น าเสนอ แนวความคิด/ความหมาย ของกระทงใหญ่ประดับไฟท่ีเข้าประกวด ( ติดท่ี
บอร์ดหน้ากระทงใหญ่ ) 

๑๐ 

๕ 
ละเอียด ประณีต ประดับไฟ แสง - สี สว่างเหมาะสมสวยงาม เด่นสะดุดตาในระยะใกล้ 
กลางและไกล 

๒๐ 

๖ มีความคิดสร้างสรรค์ ส่ือความหมายได้ตามช่ือเรื่อง ๒๐ 
๗ ด้านเทคนิคต่างๆ เช่น ระบบกระทงหมุน ไฟฟ้ากระพริบระยิบระยับ การพ่นน้ า และอื่นๆ ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

    ก ำหนดกำรประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟ                       
วันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑          

เวลา ๑๗.๐๐ เป็นต้นไป  น ากระทงใหญ่ประดับไฟลงลอยน้ า      
วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑          

เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ส่งตัวแทนน าเสนอตาม concept ของกระทงใหญป่ระดับไฟต่อหน้า 
     คณะกรรมการ 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑          

เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ประกาศผลรางวัลและรับรางวัลกระทงใหญ่ประดับไฟ 

....................................................................................................................................................... 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ      
     คณะผู้จัดงำนละขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 
 
 
 



๓ 

 

 

 ใบสมัคร “ประกวดกระทงใหญป่ระดบัไฟ”  

“รำชภฏัลอยกระทง ๒๕๖๑”  
ระหว่ำงวันที่  ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

ณ บรเิวณลำนหน้ำอำคำรทปีังกรรัศมีโชติ   
 มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
 

๑. ชื่อกระทง……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
แนวความคิด (ConCept) กระทงใหญ่ประดับไฟ เรื่อง ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคณะ                    
๒. ชื่อคณะท่ีส่งเข้ำประกวด .....................................................................................................................................
บุคคลที่รับผิดชอบส่งกระทงใหญ่ประดับไฟ ช่ือ ......................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................................................................... 
๓. หำกแจ้งควำมจ ำนงในกำรเข้ำประกวดกระทงใหญ่ประดับไฟแต่ไม่สำมำรถน ำกระทงลอยน้ ำได้ตำมก ำหนด
จะตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด แต่ให้น ำลงลอยน้ ำโชว์ได้ ในกรณีท ำกระทงไม่เสร็จและไม่น ำลงลอยน้ ำจะต้องเสีย
ค่ำปรับจ ำนวน ๒,๐๐๐ บำท 
 

 ข้าพเจ้าผู้รับผิดชอบส่งกระทงใหญ่ประดับไฟประกวด/ตกแต่งกระทงใหญ่ประดับไฟประกวด 
ขอรับผิดชอบส่วนต่างๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในเกณฑ์การส่งเข้าประกวด และจะน ากระทงลอยน้ าก่อนวันงาน ๑ วัน 

 หากไม่สมารถน ากระทงมาลอยน้ าได้ตามก าหนด ข้าพเจ้ายินดีท าตามกฎท่ีทางคณะผู้จัดงานได้ต้ังไว้ 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ผูรั้บผิดชอบ 
                 (..................................................................) 

 
 
*** ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ได้ท่ี องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี                      ๐๘๘ 
- ๘๑๒๓๔๑๙ 



๔ 

 

หลักเกณฑ์กำรประกวด 

            กระทงใบตอง - ดอกไม้    
……………………………………………………………………………………………………………………………………….                           

๑. กระทงใบตอง - ดอกไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระทงไม่ต่ ากว่า ๔๕ ซม. ความสูงไม่เกิน ๖๐ ซม.  
วัดจากฐานจนถึงจุดสูงสุดของกระทงมีรูปแบบทรงกลมตามประเพณีโบราณ  

๒. แนวความคิด (Concept) มีความถูกต้องตามประเพณีโบราณ  
๓. หน่วยงานท่ีส่งเข้าประกวด คณะละ ๑ กระทง ( ไม่รับหน่วยงานภายนอก ) 
๔. ส่วนประกอบในการตกแต่งกระทง ให้ใช้วัสดุตามธรรมชาติมาประดิษฐ์ เช่น ดอกไม้สด ใบตอง เป็นต้น  

แต่อนุญาตให้ใช้ลวดเสียบ ตะปูเข็ม แม็คได้  
๕. ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุท่ีท าลายธรรมชาติ เช่น โฟม พลาสติก  
๖. แสงสว่างท่ีตกแต่งกระทงให้ใช้เทียนไขเท่านั้น 
๗. กระทงสามารถลอยน้ าได้อย่างสมดุล  
๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
๙. รับใบสมัครและส่งใบสมัครในการเข้าประกวดได้ท่ี ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต้ังแต่วันจันทร์ ท่ี ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๐.  ต้องมีค าอธิบาย บรรยาย  แนวความคิด ความหมาย ของกระทงใบตอง ดอกไม้ท่ีเข้าประกวด 
๑๑.  ส่งตัวแทนน าเสนอ อธิบาย บรรยาย แนวความคิด ความหมายของกระทงใบตอง ดอกไม้  ท่ีเข้าประกวด 

ในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามก าหนดการเข้าประกวด 
 

รำงวัลกระทงใบตอง – ดอกไม้ 
รางวัลท่ี ๑ เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลท่ี ๓ เงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชยท้ัง ๒ รางวัล  พร้อมรับเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
 

เกณฑ์กำรตัดสินให้คะแนนกระทงใบตอง - ดอกไม้ 
ข้อ เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนนเต็ม 
๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระทงไม่ต่ ากว่า ๔๕ ซม. ความสูงไม่เกิน ๖๐ ซม. ๑๐ 
๒ น าเสนอ แนวความคิด/ความหมาย ของกระทงใบตอง - ดอกไม้ท่ีเข้าประกวด  ๑๐ 

๓ สามารถลอยน้ าได้อย่างสมดุล ๒๐ 
๔ ใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างเหมาะสม ๒๐ 

๕ ละเอียด ประณีต เหมาะสมสวยงาม เด่นสะดุดตา ๒๐ 
๖ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่ือความหมายได้ตามประเพณีไทยโบราณ ๒๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 ก ำหนดกำรกำรประกวดกระทงใบตอง – ดอกไม้ 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. รายงานตัวผู้ส่งกระทงเข้าประกวด ณ บริเวณลานหน้าอาคาร

ทีปังกรรัศมีโชติ 
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนกระทงใบตอง - ดอกไม้ 

และกระทงใหญ่ประดับไฟ โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องส่ง 
ผู้น าเสนอ concept ของกระทงต่อหน้าคณะกรรมการ  
พร้อมท้ังรายงานตัวผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ราชภัฏ
ลอยกระทง ณ เวทีกลาง 

เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงใบตอง - ดอกไม ้

..................................................................................................................................................... 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ      
     คณะผู้จัดงำนละขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ



๖ 

 

 
 

ใบสมัคร “ประกวดกระทงใบตอง - ดอกไม้” 

“รำชภฏัลอยกระทง ๒๕๖๑”  
ระหว่ำงวันที่  ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

ณ ลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ  
มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 

  
 

๑. ชื่อกระทง……………………………………………………………………………………………………………………………..…
แนวความคิด (ConCept) กระทงใบตอง - ดอกไม้ มีความถูกต้องตามประเพณีโบราณ 

๒. ชื่อหน่วยงำนที่ส่งเข้ำประกวด .................................................................................................................... 
บุคคลที่รับผิดชอบส่งกระทงใบตอง-ดอกไม้ ช่ือ ........................................................................................ 
โทรศัพท์.......................................................... Email.................................................................................. 

๓. เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของกระทงโดยประมำณ ........................ซม. ควำมสูงโดยประมำณ ....................ซม. 

ข้ำพเจ้ำผู้รับผิดชอบ    ส่งกระทงใบตอง - ดอกไม้ประกวด 

     ตกแต่งท ากระทงใบตอง - ดอกไม้ประกวด 

ขอรับผิดชอบต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเข้าประกวด และจะน ากระทงมาพร้อมกับการลงทะเบียนในวนัท่ีเริ่ม
การประกวด 

 
 

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

 
 

*** ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ได้ท่ี องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี                      ๐๘๘ 
- ๘๑๒๓๔๑๙ 



๗ 

 

หลักเกณฑ์กำรประกวด 
 กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเครือ่ง  

................................................................................................................. 
 ๑. ต้องส่งประกวดแบบเป็นทีม ทีมละไม่ต่ ากว่า ๕ คน และไม่เกิน ๑๖ คน โดยไม่จ ากัดเพศ การศึกษา 
และจ านวนทีมท่ีส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปี 
 ๒. ใน ๑ ทีม ต้องมีนักร้อง ๑ คน ร้องเพลง เพื่อร้องประสานกับซาวด์ดนตรี ฉะนั้นผู้เข้าแข่งขัน ต้องน า
ซาวด์ดนตรี/เพลงประกอบ ส าหรับประกอบการแสดงมาเอง      
 ๓. ให้สมาชิกในทีมแสดงรีวิวประกอบเพลง ตามจินตลีลาท่ีได้คิดออกแบบไว้ ซึ่งเป็นการแสดงท่ีส่ือถึง
ความรู้สึกนึกคิดให้ปรากฏออกมาเป็นลีลาท่าทาง การเต้น การร าหรือการแสดง ท่ีประดิษฐ์ท่าทางหรือน าเอา
ท่าทางของส่ิงรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงาม           

๔. ผู้เข้าประกวดต้องน าอุปกรณ์ การแต่งกาย และอื่น ๆ ท่ีใช้ประกอบในการแสดงมาเอง  
 ๕. ใช้เวลาในการประกวดไม่เกิน ๕ - ๑๐ นาที (ถ้าเกินขอหักคะแนน ๑๐ คะแนน)   
 ๖. การประเมินให้คะแนน จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การร้อง และการแสดงจากหางเครื่อง                                  
 ๗. ผู้เข้าประกวดจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านของทุกคนในทีมมาเพื่อแสดงถึงอายุ
ว่าไม่เกินตามท่ีก าหนดไว้                                                                              
 ๘. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

๙. รับใบสมัครและส่งใบสมัครในการเข้าประกวดได้ท่ี ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวัน จันทร์ ท่ี ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
(บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขออนุญาตเก็บเงินเป็นจ านวน ๒๐๐ บาท ) 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
   นายกิตติศักดิ์      นิ่มลพ   โทร. ๐๘๘ - ๘๑๒๓๔๑๙  
   นางสาวเพ็ญพิชา  สุวรรณประเสริฐ           โทร. ๐๘๓ - ๖๒๓๗๑๗๕ 

กำรประกวด จัดกำรแข่งขันเพียงรอบเดียว 
 ให้ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม ประกวดเพียงรอบเดียว (จะเรียงล าดับจากการสมัคร) โดยแสดงให้เกิด
สุนทรียภาพในการบูรณาการของเสียง ดนตรี หางเครื่อง จบพร้อมเพรียงกันอย่างสวยงาม 

รำงวัลกำรประกวด 
๑. รางวัลท่ี ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รางวัลท่ี ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลท่ี ๓ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร    
๔. รางวัลชมเชยจ านวน ๒ รางวัล พร้อมรับมอบเกียรติบัตร  



๗ 

 

  



๘ 

 

เกณฑ์กำรตัดสินให้คะแนนประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเคร่ือง 
องค์ประกอบของกำรแสดง 
 ๑.๑  ผู้ด าเนินรายการ   จ านวน  ๑ คน (ไม่จ ากัดเพศ) 
 ๑.๒  นักร้องน า   จ านวน  ๑ คน (ไม่จ ากัดเพศ) 
 ๑.๓  แดนซ์เซอร์   จ านวนไม่ต่ ากว่า ๕ คน ไม่เกิน -  ๑๖ คน (ไม่จ ากัดเพศ) 
 ๑.๔ เพลงท่ีใช้ในการแสดง มีความยาวในช่วงเวลา  ๕ - ๑๐ นาที 
ส่วนที่ ๑ นักร้อง 

-  คุณภาพ / ความไพเราะของน้ าเสียง    ๓๐ คะแนน  
- ความถูกต้องของท านอง/จังหวะ     ๒๐ คะแนน  
- ความถูกต้องของเนื้อร้อง/อักขระ/ควบกล้ า    ๒๐ คะแนน  
- บุคลิกท่าทางการแสดงอารมณ์สอดคล้องกับบทเพลง   ๒๐ คะแนน 
- การแต่งกายเหมาะสม       ๑๐ คะแนน 

รวม        ๑๐๐  คะแนน 
ส่วนที่ ๒ แดนเซอร์ 

- ความพร้อมเพรียง (สวยงาม มั่นใจ สะท้อนความเป็นลูกทุ่ง)  ๓๐ คะแนน  
- ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าเต้น (การใช้พื้นท่ีบนเวที)  ๒๐ คะแนน  
- ลีลา/บุคลิก (ลีลาท่าทางสอดคล้องกับเพลง)    ๒๐ คะแนน  
- การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง     ๒๐ คะแนน  
- การแต่งกาย (สวยงามแปลกใหม่)     ๑๐ คะแนน 

        ๑๐๐  คะแนน 
รวมทั้งส้ิน       ๒๐๐  คะแนน 

ก ำหนดกำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเคร่ือง 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.                    รายงานตัวผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ณ เวทีกลาง 
เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๓.๓๐ น.                     การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง 
เวลา ๒๑.๓๐ น.                                 ประกาศผล / มอบรางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง 

...................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ      
     คณะผู้จัดงำนละขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ



๙ 

 

ใบสมัคร กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเครื่อง 
          “รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑” 

         ระหว่ำงวันท่ี ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
       ณ ลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 
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. ที่อยู่หรือหน่วยงำนสถำนศึกษำ (ที่สำมำรถติดต่อได้)       
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท์ ............................................................... E- mail ……………………………………………………………..…………... 
๓. เอกสำรของทีมสมัคร  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงนามรับรองถูกต้อง หรือ   
    ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองถูกต้อง  
 
 
                 ลงชื่อ ……………….………..………………………….. หัวหน้ำทีม                                             
             (……………….………..…………………………..) 
 
*** ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ได้ท่ีองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี                      ๐๘๘ 
- ๘๑๒๓๔๑๙ 



๑๐ 

 

หลักเกณฑ์กำรประกวด 
เทพบุตร - เทพธิดำ รำชภัฏลอยกระทง  

................................................................................................................. 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวด         
 ๑) ผู้เข้าประกวดจะต้องก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรระดับปริญญาตรีเท่านั้น     
ต้องเป็นเพศหญิงและเพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า ๑๗ ปี   

๒) ผู้ชาย มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๖๕ เซนติเมตรและผู้หญิง มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๖๐ เซนติเมตร   
 ๓) ต้องมีสถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรส 

๔) เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ       
 ๕) ไม่ประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นท่ีน่ารังเกียจของสังคม                       
๒. หลักฐำนกำรสมัครเข้ำกำรประกวด 
 ๑) ใบสมัคร       จ านวน ๑ ชุด   
 ๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ชุด   
 ๓) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว     จ านวน ๑ รูป   
 ๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา     จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. กำรแต่งกำยในกำรประกวด  
  กำรแต่งกำยผู้หญิง          
  - ทางกองประกวดเตรียมชุดและเครื่องประดับไว้ให้ (ดูตัวอย่างชุดได้ท่ีหน้า ๑๘)  
  ทรงผม            
  - ทรงผมเกล้าหม้อ         
  เครื่องประดับ            
  - ใหใ้ช้เครื่องประดับตามท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้ 

 รองเท้า           
  - รองเท้าท่ีใส่ในการประกวดสูงไม่เกิน ๕ นิ้ว เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินของ      
ผู้เข้าประกวดเอง ( ถ้าเกินท่ีก าหนดหัก ๑๐ คะแนน )        

  กำรแต่งกำยผู้ชำย          
  - ทางกองประกวดเตรียมชุดและเครื่องประดับไว้ให้ ( ดูตัวอย่างชุดได้ท่ีหน้า ๑๙ )  
    ทรงผม          
    - ให้ผู้ประกวดท าตามความเหมาะสม      



๑๑ 

 

    เครื่องประดับ          
    - ใหใ้ช้เครื่องประดับตามท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้ 
     รองเท้า         
    - ใส่รองเท้าคัตชูหุ้มส้นสีด า ถุงเท้าสีขาว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมำยเหตุ : รองเท้ำให้ผู้ประกวดน ำมำเอง ส่วนถุงเท้ำทำงกองประกวดมีจัดเตรียมไว้ให้ 
 

๔. หลักเกณฑ์ในกำรให้คะแนน 
รอบที่ ๑ รอบบุคลิกภำพ 

๑. หน้าตา ความสวยงาม - ความหล่อ    ๒๐ คะแนน 
๒. การแต่งกายสวยงาม สง่าตามก าหนดได้ถูกต้องเหมาะสม  ๑๕ คะแนน 
๓. สัดส่วน รูปร่าง      ๑๕ คะแนน 

รวม        ๕๐ คะแนน 
รอบที่ ๒ รอบบุคลิกภำพ 

๑. หน้าตา ความสวยงาม - ความหล่อ    ๒๐ คะแนน 
๒. บุคลิกภาพ ด้านการ เดิน การยืน    ๑๕ คะแนน 
๓. สัดส่วน รูปร่าง      ๑๐ คะแนน 
๔. การไหว ้       ๑๐ คะแนน 

รวม        ๕๕ คะแนน 
รอบที่ ๓ รอบตอบค ำถำม 

๑. หน้าตาความสวยงาม ความหล่อ เหมาะสมกับต าแหน่ง  ๒๐ คะแนน 
๒. บุคลิกภาพ ท่าทีสง่า      ๑๕ คะแนน 
๓. ไหวพริบปฏิภาณ      ๑๕ คะแนน 
๔. ตอบค าถามได้ถูกต้อง      ๒๐ คะแนน  

รวม        ๗๐ คะแนน 



๑๒ 

 

๕.ระยะเวลำและสถำนที่ยื่นใบสมัคร 
๑. รับใบสมัครและส่งใบสมัครในการเข้าประกวดได้ท่ี ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ท่ี ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  นางสาวอัจฉรา    เหลืองวิเศษชัย  โทร. ๐๘๓ – ๖๒๗๓๔๓๒ 
  นายวุฒินนัท์         ท้าววงษ์  โทร. ๐๘๐ - ๖๘๗๒๗๑๓ 

 ๒) ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องท าการฝึกซ้อมและจับหมายเลขโดยเรียงตามล าดับความสูงของผู้เข้า
ประกวด ในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เวทีกลางท่ีใช้ประกวด พร้อมรับชุดท่ีใช้ในการ
ประกวด           
 ๓) รับผู้เข้าประกวดเพียง ๒๐ คู่เท่านั้น แบ่งเป็นชาย ๑๐ คู่ หญิง ๑๐ คู่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
คณะ ๆ ละ ๒ คู่ หรือมากกว่า ซึ่งเปิดรับสมัครต้ังแต่วันจันทร์ ท่ี ๑๒  - เสาร์ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๑๕๖๑            
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
หมำยเหตุ :  ๑. ให้น ำรองเท้ำที่จะใส่จริงในวันประกวดมำในกำรฝึกซ้อมด้วย 
      ๒. ผู้เข้ำประกวดที่ไม่เข้ำร่วมฝึกซ้อมและจับหมำยเลข ตำมวันเวลำที่ก ำหนดให้ถือว่ำสละสิทธิ์ 
               ๓. ผู้เข้ำประกวดที่มำท ำกำรฝึกซ้อมไม่ตรงเวลำ จะโดนหักคะแนน ๑๐ คะแนน ของกำรประกวด        
          ในรอบแรก  
๖. รำงวัลกำรประกวดเทพบุตร - เทพธิดำ รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑  

รางวัลท่ี ๑ เงินรางวัล   ๕,๐๐๐ บาท  เกียรติบัตรพร้อมสายสะพาย 
รางวัลท่ี ๒ เงินรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท  เกียรติบัตรพร้อมสายสะพาย 
รางวัลท่ี ๓ เงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท  เกียรติบัตรพร้อมสายสะพาย 
รางวัลขวัญใจชาวราชภัฏ  รับ สายสะพาย 

7. กำรตัดสิน            
 การตัดสินในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะด าเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ถือ       
การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันส้ินสุด ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 
 

 
 
 
 



๑๓ 

 

กำรประกวด จัดกำรแข่งขันเป็น ๓ รอบ 
 การประกวดรอบท่ี ๑ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ 
การแต่งกาย ผู้ชมร่วมเชียร์โดยการซื้อพวงมาลัยมอบแก่ผู้เข้าประกวด  ผู้เข้าประกวดท่านใดได้รับพวงมาลัยมาก 
ถือว่าเป็นคะแนนจากป๊อปปูล่าโหวต จะพิจารณาให้ได้รางวัลต าแหน่ง ขวัญใจราชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑ ( เปิด
โหวตรอบ ๑ ) 
 การประกวดรอบท่ี ๒ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ 
การแต่งกาย เปิดบัตรโหวตรอบท่ี ๒ ประกาศผลรางวัลต าแหน่ง ขวัญใจราชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑ และคัดเลือกผู้
เข้าประกวดเหลือ ๕ คู่ เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย  
 การประกวดรอบสุดท้าย ผู้เข้าประกวด ๕ คู่สุดท้าย เดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา 
บุคลิกภาพ การแต่งกาย และให้ตอบค าถามแสดงไหวพริบ  ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด           
๓ ต าแหน่ง 

ก ำหนดกำรประกวดเทพบุตร–เทพธิดำ รำชภัฏลอยกระทง 
วันที่  ๒๔  พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.   ผู้เข้าประกวดรายงานตัว 
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๒.๓๐ น.   การประกวดเทพบุตรและเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง 
เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๓.๐๐ น.   ประกาศผลและมองรางวัลการประกวดเทพบุตร  

และเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง 

...................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ      
     คณะผู้จัดงำนละขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 



๑๔ 

 

ใบสมัคร เทพบุตร เทพธิดำ ลอยกระทง  

“รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑” 
ระหว่ำงวันท่ี ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
ณ บริเวณลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
     ๑. ชื่อผู้เข้ำประกวด ....................................................นำมสกุล .........................................อำย.ุ........ ปี  
         ชื่อเล่น............................... ส่วนสูง .................เซนติเมตร   น้ ำหนัก ..................................กิโลกรัม 
     ๒.ที่อยู่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) ................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท์ ...............................................................E- mail ………………………………………………………  
     ๓. กำรศึกษำ (ถ้ำมี)           
  ระดับ..............................จากสถานศึกษา...................................................................... 
  ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน/ระดับ.......................สถานศึกษา..................................................... 
     ๔. ผู้ส่งเข้ำประกวด              
  ด้วยตัวเอง   
  ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ช่ือ .......................................................................................... 
  หน่วยงานของรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ช่ือ.................................................................... 
     ๕. เอกสำรประกอบกำรสมัคร          
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงนามรับรองถูกต้อง  
   ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองถูกต้อง  
     ๖. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี ............................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................................... 
                                                        ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร                                       
                                                                       (………………….…………………………….…) 
*** ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ได้ท่ี องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี                      ๐๘๘ 
- ๘๑๒๓๔๑๙ 

 

 

 

 



๑๕ 

 

หลักเกณฑ์กำรประกวด 
หนูน้อยนพมำศ  

................................................................................................................. 
๑.คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวด          
 ๑) ต้องเป็นเพศหญิง อายุไม่ต่ ากว่า ๔ ปี และไม่เกิน  ๖ ปี   
 ๒) เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
๒. หลักฐำนกำรสมัครเข้ำกำรประกวด 
 ๑) ใบสมัคร    จ านวน ๑ ชุด 
 ๒) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือใบสูติบัตร จ านวน ๑ ชุด 
 ๓) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
๓. กำรแต่งกำยในกำรประกวด  
 แต่งชุดไทยตามประเพณีไทยในงานลอยกระทงของไทย ผู้เข้าประกวดแต่งหน้า ท าผม เลือกชุดไทย 
รองเท้า และอื่น ๆ ท่ีเห็นว่าดีเหมาะสมกับตนเอง 
๔. หลักเกณฑ์ในกำรให้คะแนน 
 ๑) รูปร่างหน้าตา สดใสสมวัย   ๒๕ คะแนน  
 ๒) การแต่งกายสวยงามสง่า   ๒๕ คะแนน 
 ๓) บุคลิกท่าทางการเดิน และการแสดงออก  ๒๕ คะแนน 
 ๔) ความสามารถพิเศษ     ๒๕ คะแนน 
 ( ให้ผู้ประกวดเตรียมความสามารถพิเศษมาแสดงคนละไม่เกิน ๒ นาที ) 
๕.ระยะเวลำและสถำนที่ยื่นใบสมัคร   

 รับใบสมัครและส่งใบสมัครในการเข้าประกวดได้ท่ี ส านักงานองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ ท่ี ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  นายวุฒินนัท์         ท้าววงษ์  โทร. ๐๘๐ - ๖๘๗๒๗๑๓ 

นางสาวอัจฉรา    เหลืองวิเศษชัย  โทร. ๐๘๓ - ๖๒๗๓๔๓๒ 
๖. รำงวัลกำรประกวดหนูน้อยนพมำศ ๒๕๖๑ 

รำงวัลกำรประกวดหนูน้อยนพมำศ ๒๕๖๑ 
รางวัลท่ี ๑ เงินรางวัล   ๕,๐๐๐ บาท  เกียรติบัตรพร้อมสายสะพาย 
รางวัลท่ี ๒ เงินรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท  เกียรติบัตรพร้อมสายสะพาย 
รางวัลท่ี ๓ เงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท  เกียรติบัตรพร้อมสายสะพาย 



๑๖ 

 

รางวัลขวัญใจ หนูน้อยนพมาศ รับสายสะพาย 
๗. กำรตัดสิน 
 การตัดสินในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะด าเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ถือ       
การตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันส้ินสุด 

กำรประกวด จัดกำรแข่งขันเป็น ๓ รอบ 
 การประกวดรอบท่ี ๑ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ    
การแต่งกาย ผู้ชมร่วมเชียร์โดยการซื้อพวงมาลัยมอบแก่ผู้เข้าประกวด  ผู้เข้าประกวดท่านใดได้รับพวงมาลัยมาก  
ถือว่าเป็นคะแนนจากป๊อปปูล่าโหวต จะพิจารณาให้ได้รางวัลต าแหน่ง ขวัญใจราชภัฏลอยกระทง                         ( 
เปิดโหวตรอบ ๑ ) 
 การประกวดรอบท่ี ๒ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ     
การแต่งกาย ประกาศผลรางวัลต าแหน่ง ขวัญใจราชภัฏลอยกระทง และคัดเลือกผู้เข้าประกวดให้เหลือเพียง        
๕ ท่าน เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย ( เปิดโหวตรอบ ๒ ) 
 การประกวดรอบสุดท้าย ผู้เข้าประกวดท้ัง ๕ คน เดินโชว์ตัวบนเวทีแสดงความงาม รูปร่างหน้าตา 
บุคลิกภาพ การแต่งกาย และให้แสดงความสามารถ  ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวด ท้ัง ๓ 
ต าแหน่ง ( แสดงความสามารถพิเศษ ) 

ก ำหนดกำรประกวด หนูน้อยนพมำศ รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๓  พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. รายงานตัวผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ราชภัฏลอยกระทง 

ณ เวทีกลาง 
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. การประกวดหนูน้อยนพมาศ ราชภัฏลอยกระทง 
 “ลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบ ไร้โฟม ๒๕๖๑” 
เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ประกาศผลรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ 

...................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ : ๑. หำกผู้เข้ำประกวดมำรำยงำนตัวไม่ทันที่ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ 

     ๒. ผู้สมัครเข้ำประกวดต้องแต่งกำยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ำรับกำรรำยงำนตัว 
     ๓. ส ำหรับ “หมำยเลข” ผู้สมัครเข้ำประกวด ทำงคณะกรรมกำรจะใช้วิธีเรียงล ำดับจำกกำร
รำยงำนตัวโดยผู้สมัครเข้ำประกวดเป็นผู้รับหมำยเลขด้วยตนเองในวันรำยงำนตัว 



๑๗ 

 

ใบสมัคร หนูน้อยนพมำศ 
 “รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑” 

ระหว่ำงวันท่ี ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
ณ บริเวณลำนหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
    
    ๑. ชื่อผู้เข้ำประกวด ....................................................นำมสกุล .........................................อำยุ......... ปี  
         ชื่อเล่น............................... ส่วนสูง .................เซนติเมตร   น้ ำหนัก ..................................กิโลกรัม 
    ๒.ที่อยู่ (ที่สำมำรถติดต่อได้) ................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท์ ...............................................................E- mail ………………………………………………………  
     ๓. กำรศึกษำ (ถ้ำมี)           
  ระดับ..............................จากสถานศึกษา...................................................................... 
  ก าลังศึกษาอยู่ช้ัน/ระดับ.......................สถานศึกษา..................................................... 
     ๔. ผู้ส่งเข้ำประกวด              
  ด้วยตัวเอง   
  ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ช่ือ .......................................................................................... 
  หน่วยงานของรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ช่ือ.................................................................... 
     ๕. เอกสำรประกอบกำรสมัคร          
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงนามรับรองถูกต้อง หรือ 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองถูกต้อง  
     ๖. ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) .......................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
                                                       ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร                                       
                                                               (……………….…………………………….…) 
*** ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ได้ท่ี องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี                      ๐๘๘ 
- ๘๑๒๓๔๑๙ 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 
ตัวอย่ำงชุดที่ใช้ในกำรประกวด เทพธิดำ รำชภัฏลอยกระทง  ๒๕๖๑  
 (สีชุดไม่เหมือนในภำพ) 
 
 

 
  

 



๑๙ 

 

ตัวอย่ำงชุดที่ใช้ในกำรประกวด เทพบุตร รำชภัฏลอยกระทง ปี ๒๕๖๑ 
 (สีชุดไม่เหมือนในภำพ) 
 

 

 

 

 



๒๐ 

 

เกณฑ์กำรออกร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำภำยในงำน 
“รำชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑” 

วันท่ี ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

…………………………………………………………………… 
 ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความประสงค์จัด
งาน “ราชภัฏลอยกระทง ๒๕๖๑” เพื่อให้กิจกรรมภายในงานมีความครึกครื้นและเข้ากับบรรยากาศภายในงาน  
จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมออกร้านจ าหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องด่ืม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทยในการจ าหน่ายสินค้า เช่น เส้ือลายดอก เส้ือคอ
กระเช้า เส้ือม่อฮ้อม ผ้าซิ่น กางเกงขาก๊วย ฯลฯ 

 ๒. อาหารและเครื่องด่ืมต้องถูกต้องตามคุณลักษณะ เช่น สะอาด ไม่เน่าเสีย เป็นต้น 

 ๓. ขนาดของล็อคในการจ าหน่ายสินค้า ๑๐๐x๕๐ เซนติเมตร 

 ๔. ค่าออกร้านภายในงานล็อคละ ๕๐ บาทต่อวัน ส าหรับนักศึกษาฟร ี

 ๕. การเรียงล าดับในการจ าหน่ายสินค้าจะใช้วิธีการจับฉลากโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๕.๑ คณะผู้จัดจะเขียนช่ือผู้ท่ีติดต่อจองร้านใส่ลงในภาชนะ 

  ๕.๒ คณะผู้จัดท าจะจับฉลากในวันท่ี ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน้า
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  ๕.๓ รายช่ือของผู้ประกอบการร้านค้าท่ีถูกจับมาเป็นล าดับแรกจะมีสิทธิ์ในการเลือกล็อคจ าหน่าย 
      สินค้าก่อนและเรียงตามการจับฉลากในล าดับต่อไป 

 ๖. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับฉลากและการวางผังร้านค้า 

 ๗. การช าระเงินค่าออกร้านภายในงานต้องช าระเงินท้ังสองวัน ภายในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 ๘. สามารถติดต่อจองร้านค้าได้ท่ี เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘ - ๘๑๒๓๔๑๙ และ ๐๘๐ - ๖๘๗๒๗๑๓ 

หยุดท าการทุกวัน วันเสาร์ - วันอาทิตย์  
 **หมำยเหตุ เกณฑ์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับคณะผู้จัด 


