โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจําปี ๒๕๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจกั รีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ
๑. การประกวดนางนพมาศ
- ประเภท “วัยเก๋”
- ประเภท “วัยเก๋า”
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผูเ้ ข้าประกวดประเภท “วัยเก๋”
- นางนพมาศประเภท วัยเก๋ อายุระหว่าง ๑๗ – ๒๖ ปี (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด)
- เป็นผู้มคี วามประพฤติดี โดยมีคํารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา /ผู้ปกครอง
ผู้เข้าประกวดประเภท “วัยเก๋า”
- นางนพมาศประเภท วัยเก๋า อายุระหว่าง ๕๐ – ๗๐ ปี (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด)
- เป็นผู้มสี ุขภาพแข็งแรง
๑.๒ หลักเกณฑ์การประกวด
การประกวด มีทั้งหมด ๓ รอบ คือ
- รอบที่ ๑ รอบแนะนําตัว
- รอบที่ ๒ รอบแสดงความสามารถพิเศษ (คนละไม่เกิน ๓ นาที)
- รอบที่ ๓ รอบตอบคําถาม
การแต่งกาย
- ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดไทยประยุกต์

หมายเหตุ รอบการแสดงความสามารถพิเศษ หากผู้เข้าร่วมประกวดต้องการเปิดไฟล์เสียง ขอให้นําส่ง
ไฟล์เสียงให้กับกองประกวด ณ จุดลงทะเบียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑.๓ เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะพิจารณาดังนี้
- ผู้เข้าประกวดสามารถแสดงมารยาทไทยได้ถูกต้อง
- สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
- มีปฏิภาณไหวพริบดีในการตอบคําถาม
- มีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่เหมาะสม
** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นมติและเป็นข้อยุติ
๑.๔ รางวัลการประกวด
นางนพมาศ ประเภท “วัยเก๋”
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
- รางวัลขวัญใจนพมาศ

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

๙,๐๐๐ บาท
๗,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท

พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร

นางนพมาศ ประเภท “วัยเก๋า”
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
- รางวัลขวัญใจนพมาศ

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

๔,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร

๑.๕ หลักฐานการสมัครการประกวดนางนพมาศ
- ใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาด้วยตนเอง จํานวน ๑ ชุด
- รูปถ่าย จํานวน ๑ รูป ขนาด (๔ x ๖ นิ้ว)
เปิดรับสมัครตัง้ แต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/
และส่งใบสมัครได้ที่... สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ใบสมัครเข้าประกวดนางนพมาศ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจําปี ๒๕๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรงละครศรีสรุ ยิ วงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปีมหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(เขียนด้วยตัวบรรจง) ชื่อ – นามสกุล………………….............................................................................
อายุ ……...… ปี อยู่บ้านเลขที่ ….................…......หมู่บ้าน ……....….........................................หมู่ที่.....................
ซอย ……...........................… ถนน ………...................................... แขวง / ตําบล …………...…............................
เขต / อําเภอ ………......………..............จังหวัด ……..........…......….... รหัสไปรษณีย์ ………….................................
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) …….......................................... ไลน์ ไอดี.....................................................
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย…………………...…………………………………...........................................................................
สาขาวิชา ……………………………...................................................................ชั้นปีที่ …...........................……..........
สมัครประกวดนางนพมาศประเภท
นางนพมาศ ประเภท วัยเก๋ อายุระหว่าง ๑๗ – ๒๖ ปี (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด)
นางนพมาศ ประเภท วัยเก๋า อายุระหว่าง ๕๐ – ๗๐ ปี (นับอายุตามปี พ.ศ. เกิด)

ลงชื่อ ……………………………………….......... ผู้สมัคร
( ……………………………………...............)
…………. / ………….. / ………….....
ลงชื่อ ……………………………………. ผู้รับสมัคร
…………. /………….. / ………..
** หมายเหตุ แนบหลักฐาน
- ใบสมัครเข้าประกวด ขอให้ผู้เข้าประกวดลงนามผู้สมัครด้วยตนเอง
- สําเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาด้วยตนเอง จํานวน ๑ ชุด
- รูปถ่าย จํานวน ๑ รูป ขนาด (๔ x ๖ นิ้ว)

การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ประจําปี ๒๕๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจกั รีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
๑. การแข่งขันการประดิษฐ์กระทง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับอุดมศึกษา
๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ทีมละ ๔ คน
- กระทงที่ประดิษฐ์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า ๑๒ นิ้ว
โดยใช้วัสดุอย่างประหยัดและไม่ก่อมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม
- ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนําวัสดุและอุปกรณ์มาให้พร้อมทุกชนิด
โดยอนุญาตให้เตรียมตัดขนาดของวัสดุที่จะใช้ได้ แต่ห้ามเย็บหรือประกอบเป็นรูปร่าง
- สถาบันการศึกษาต้องนํานักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าประกวดไปรายงานตัว เพื่อลงทะเบียน
เข้าแข่งขันทีบ่ ริเวณงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย ๓๐ นาที
- ให้เวลาในการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน
(เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.)
- สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดสถานที่สาํ หรับการแข่งขันไว้ให้
๑.๒ เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาดังนี้
- ลักษณะรูปร่าง สัดส่วน และความสอดคล้องลงตัว
- ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุอย่างประหยัดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม
- มีความสวยงาม ประณีต
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- กระทงต้องลอยน้ําได้

๑.๓ รางวัลสําหรับการแข่งขัน ทั้ง ๓ ระดับ ซึ่งมีรางวัล ดังนี้
- รางวัลที่ ๑
เงินรางวัล
๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒
เงินรางวัล
๔,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓
เงินรางวัล
๓,๐๐๐ บาท

พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร

๑.๔ หลักฐานการสมัครการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
- ใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาด้วยตนเอง จํานวน ๑ ชุด
** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นมติและเป็นข้อยุติ
เปิดรับสมัครตัง้ แต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ กระทงของทีมที่ได้รับรางวัลที่ ๑ รางวัลที่ ๒ และรางวัลที่ ๓ ขอสงวนสิทธิ์เป็นของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/
และส่งใบสมัครได้ที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ใบสมัครแข่งขันประดิษฐ์กระทง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจําปี ๒๕๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
ณ อาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ข้าพเจ้า………………………....………..........……...... ตําแหน่ง ...............….....….....…………......……...............
ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันดังนี้ (เขียนด้วยตัวบรรจง)
๑. ชื่อ – สกุล .…………………………………….................................................................... ชั้นปีที่...........…..........…..
๒. ชื่อ – สกุล……………………………………..............………………...................................... ชั้นปีที่ ………...................
๓. ชื่อ – สกุล…………………..............………………........................................................... ชั้นปีที่ ………...................
๔. ชื่อ – สกุล……………………..............………………........................................................ ชั้นปีที่ ………...................
ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม ๔ คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอุดมศึกษา
โดยส่งในนามของโรงเรียน / มหาวิทยาลัย .............................…………....................................................
สาขาวิชา .......................................................................... คณะ ........................................................................
และขอรับรองว่าผู้สมัครทุกคนกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้จริง
ลงชื่อ …………….........………….. ผู้สมัคร/หัวหน้าทีม
(…………..……......…….................)
...…….. / ......……. /……....
โทรศัพท์ ………………………….….……...

ลงชื่อ………….………..………………. ผู้ส่ง/ผู้รับรอง
(…………..……......…….................)
...…….. / ......……. /……....
โทรศัพท์ ………………………….….……..

ลงชื่อ …………………………………. ผู้รบั สมัคร
……….. /…………. / ……......
** หมายเหตุ
- ใบสมัครเข้าแข่งขัน ขอให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันลงนามผูส้ มัครด้วยตนเอง
- แนบหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสําเนาด้วยตนเอง ทุกคน
- กระทงของทีมที่ได้รับรางวัลที่ ๑ รางวัลที่ ๒ และรางวัลที่ ๓ ขอสงวนสิทธิ์
เป็นของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กําหนดการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจําปี ๒๕๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑ ชั้น ๑ และ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

****************************
การแข่งขันประดิษฐ์กระทง ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑ ชั้น ๑
๐๙.๐๐ น.
- ลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา
๐๙.๓๐ น.
- แนะนําคณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
๑๐.๐๐ น.
- การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
๑๔.๓๐ น.
- ตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทง และมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
การประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋า” ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์
๑๒.๓๐ น.
- ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋า”
๑๓.๓๐ น.
- เริ่มการประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋า” (รอบแนะนําตัว)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
๑๕.๐๐ น.
- การประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋า” (แสดงความสามารถพิเศษ)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
๑๕.๔๕ น.
- การประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋า” (รอบตอบคําถาม)
๑๖.๓๐ น.
- ตัดสินการประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋า” และมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
การประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋” ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์
๑๖.๓๐ น.
- ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋”
๑๗.๐๐ น.
- พิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจําปี ๒๕๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
โดย ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๗.๓๐ น.
- เริ่มการประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋” (รอบแนะนําตัว)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
๑๘.๓๐ น.
- การประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋” (แสดงความสามารถพิเศษ)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
๑๙.๑๕ น.
- การประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋” (รอบตอบคําถาม)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
๒๐.๐๐ น.
- ตัดสินการประกวดนางนพมาศประเภท “วัยเก๋”
และมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
- คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการตัดสิน/ผู้เข้าประกวดนางนพมาศบันทึกภาพร่วมกัน
๒๑.๐๐ น.
- ปิดงาน
หมายเหตุ

*********************************
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

