
๑ 

 
โครงการ “วันภาษาไทยแหงชาติ : ศิลปะการเลาเรื่องและการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ เทิดไทพระราชาทศมินทร” 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

ศิลปะการเลาเรื่อง เปนการถายทอดองคความรู ประสบการณ  ความเขาใจ  และทัศนคติจากสิ่งที่เห็น 

อารมณที่สัมผัส  และประสบการณที่เคยพบ ผานภาษาพูดอันไพเราะซึ่งประกอบดวยกลวิธีการเปดเรื่อง  การดําเนินเรื่อง  

และการปดเรื่อง  โดยแสดงออกพรอมกับบุคลิกภาพ  น้ําเสียง  ลีลา  การใชภาษา กิริยาทาทาง และการถายทอดอารมณ  

ใหผูฟงเกิดความเขาใจ ซาบซึ้งใจ เห็นดวย ใหการสนับสนุน ในเรื่องราวที่กําลังนําเสนอ  ซึ่งเปนทักษะการใชภาษาไทย

สําหรับการพูดที่สําคัญในการชักจูงใหผูฟงติดตาม และคลอยตามได  

นอกเหนือจากศิลปะการเลาเรื่องแลว การอานออกเสียงที่ประกอบดวยทวงทํานอง ก็เปนทักษะการใช

ภาษาอีกอยางหนึ่งที่ใชสําหรับการถายทอดถอยคาํหรือขอความใหผูฟงไดรับรูและคลอยตามไดดวยเชนเดียวกัน ยิ่งถาหาก

เปนการอานในลักษณะการสวดสรภัญญะ ที่ประกอบดวยจังหวะ วรรคตอน ก็ย่ิงมีความไพเราะ นาฟง และนาติดตาม    

ซึ่งการสวดสรภัญญะ เปนลักษณะของการอานออกเสียงที่ประกอบดวยการเอ้ือนเอยอยางมีทวงทํานอง ผูสวดตองมีความ

สุภาพเรียบรอย และเยือกเย็น  มีลีลา มีการใชภาษาที่ถูกตองชัดเจน และตองอาศัยความสามัคคีภายในกลุม  

ในโอกาสที่วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เปนวันภาษาไทยแหงชาติ เปนวันที่สถาบันทางการศึกษา

และผูเก่ียวของกับภาษาไทย ใหความสําคัญตอวันดังกลาวในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมดานการใชภาษาไทย     

การสื่อสารดวยภาษาไทยที่ถูกตอง กระทรวงวัฒนธรรม จึงไดรวมมือกับภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

ฝายวิชาการ และฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร  จึงเห็นความสําคัญของการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสารพรอมทั้งการแสดงออกดานศิลปวัฒนธรรมดานพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการสวดมนตหม ู ทํานองสรภัญญะ  จึงได

รวมมือกันเพื่อจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตชื่อโครงการ “วันภาษาไทยแหงชาติ : 

ศิลปะการเลาเรื่องและการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะเทิดไทพระราชาทศมินทร”  วันศกุรที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

โดยประกอบดวยกิจกรรม ๒ กิจกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ  การ

แขงขัน “ศิลปะการเลาเรื่อง : ของดีจากชุมชน” และ “การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะพรอมบทอาศิรวาทเฉลิม

พระเกียรติสมเดจ็พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ ๑๐” 

๒.  วัตถุประสงค 

     ๒.๑  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ ๑๐ 

     ๒.๒  เพ่ือตระหนักใหความสําคัญ พรอมทั้งสงเสริมวัฒนธรรมดานการใชภาษาไทยใหถูกตอง 

     ๒.๓  เพ่ือพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร  ดานการสื่อสารภาษาไทยในศิลปะการเลาเรื่อง                                    

     ๒.๔  เพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดานการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

     ๒.๕  เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



๒ 

 

๓.  การประเมินผลและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

     ๓.๑  สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการทุกขอ 

     ๓.๒  คาเฉลี่ยผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการไมนอยกวา ๓.๕๑  

     ๓.๓  จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย  

๔.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

     ๔.๑  ไดปลูกฝงจิตสํานึกรักในสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนที่เคารพและเทิดทูนสําหรับเยาวชนคนไทย 

     ๔.๒  ไดปลูกฝงใหเยาวชนเห็นความสําคัญ พรอมท้ังสงเสริมวัฒนธรรมดานการใชภาษาไทยใหถูกตอง 

     ๔.๓  ไดพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร  ดานการสื่อสารภาษาไทยในศิลปะการเลาเรื่องของดีจากชุมชน                                  

     ๔.๔  ไดสงเสริมศิลปวัฒนธรรมการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะในนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

     ๔.๕  ไดประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๕.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

๕.๑  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

     ๕.๒  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

     ๕.๓  ฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

     ๕.๔  ฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

๖.  ผูเขารวมโครงการ (กลุมเปาหมาย) 

     ๖.๑  นิสิตระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ จํานวน   จํานวน  2๐    คน 

     ๖.๒  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       จํานวน  5๐   คน 

     ๖.๓  นิสิตคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    จํานวน  55   คน 

     ๖.๔  ครูอาจารยจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ      จํานวน ๑๐     คน 

     ๖.๕  คณาจารยจากภาควิชาภาษาไทย  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา   จํานวน  ๑๐   คน 

     ๖.๖  นิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร      จํานวน  ๔๐   คน 

     ๖.๗  นิสิตภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร     จํานวน  ๑5   คน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

วันศกุรที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  

๘.  สถานที่ดําเนินงาน 

หองแสดงดนตรี  ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป และชั้น ๑ อาคารมนุษยศาสตร ๑ คณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 



๓ 

 

๙.  กิจกรรมและวิทยากร  

     ๙.๑  การปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     ๙.๒  การประกวดแขงขัน “ศิลปะการเลาเรื่อง : ของดีจากชุมชน”  สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

     ๙.๓  การประกวดแขงขัน “การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะพรอมบทอาศิรวาท” สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

๑๐.  แผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

(ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๑) 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

๑๐.๑  วางแผนดําเนินโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขอ

อนุมัต ิ

   

๑๐.๒ ประชุมเตรียมงานและแตงตั้งคณะกรรมการในการ

ดําเนินงาน ติดตอประสานงาน สงหนังสือเชิญ 

   

๑๐.๓ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑     

๑๐.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินโครงการ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 อาจารย ดร.บุญเลิศ วิวรรณ 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ 

ผูเสนอโครงการ 

 

 ผูชวยศาสตราจารยภูริวัจน  เดชอุม 

รองคณบดีฝายยุทธศาสตรการพัฒนา 

ปฏิบัติหนาที่แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร

ผูอนุมัติโครงการ 

 



๔ 

 

กําหนดการ 

โครงการ “วันภาษาไทยแหงชาติ : ศิลปะการเลาเรื่องและสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ เทิดไทพระราชาทศมินทร” 

กระทรวงวัฒนธรรม  รวมกับ  ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา   

ฝายวิชาการ และฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร  

ณ  หองแสดงดนตรี ช้ัน ๒  อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

------------------------------------------------- 

วันศุกรที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  (รบัอาหารวาง) 

  เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. หัวหนาภาควิชาภาษาไทย กลาวรายงานตอคณบดีคณะมนุษยศาสตร 

เวลา ๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย  ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย   คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

      กลาวใหโอวาทและกลาวเปดงาน “วันภาษาไทยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ปาฐกถาพิ เศษ  “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในยุคไทยแลนด  ๔.๐” โดย 

      “รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  กาญจนวรรณ (ราชบัณฑิต)”   

เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ประกวด “ศิลปะการเลาเรื่อง : ของดีจากชุมชน” สาํหรับนสิติระดับปริญญาตร ี   

        (เพียงรอบเดียว)  

     - ประกวด “การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ”  สําหรับนักเรียน 

        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (รอบคัดเลือก) 

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ประกวด“การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ”  สําหรับ 

      นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบตัดสิน) 

เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมดานมนุษยศาสตร   ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

       คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (แจกอาหารวาง) 

เวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น. การประกาศผลการตัดสนิการประกวด  และมอบรางวัล  โดย    

      รองศาสตราจารย ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย  คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

เวลา ๑๕.๕๐-๑๖.๐๐ น. กลาวปดงานโดย ผู ช วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร   ฝ ายพัฒนานิสิตและ 

      นิสิตเกาสัมพันธ 



๕ 

 

กติกาและเกณฑการประกวดสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  และ 

นิสิต/นักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี 
โครงการ “วันภาษาไทยแหงชาติ : ศิลปะการเลาเรื่องและสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ เทดิไทพระราชาทศมินทร” 

ณ  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

วันศกุรที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

กติกาการประกวดแขงขัน  “ศิลปะการเลาเรื่อง : ของดีจากชุมชน” 

๑.  ตองเปนนิสิตไทยระดับปริญญาตรี จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

๒.  ตองใชวิธีการพูดแบบทองจํา ไมมีการอานบท 

๓.  ตองสงภาพที่ตองการจะเลาเรื่องพรอมใบสมัครกอนประกวด  (ถามี) 

๔.  ตองใชเวลาในการพูดเพียง  ๕-๖  นาที  เทานั้น 

๕.  ตองใชภาษาไทยมาตรฐานในการพูด 

๖.  ตองแตงกายใหเรียบรอยดวยเครื่องแบบประจําสถาบันการศกึษาของตน หรือแตงกายใหสุภาพ     

     เหมาะสมกับเรื่องที่กําลังเลา 

๗.  แตละสถาบันการศึกษา สามารถสงนิสิต/นักศึกษา เขารวมประกวดได สถาบันละ ๒ คน 

 

   หมายเหตุ  :  คําวา “ของดีจากชุมชน” หมายถึง  “วิถีชีวิต ประเพณี การละเลน  ผลิตภัณฑจากชุมชน  

ภูมิปญญาในชุมชน  ศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  สถานที่  บุคคลสําคัญ”   

 

เกณฑในการตัดสินการประกวดแขงขัน  “ศิลปะการเลาเรื่อง : ของดีจากชุมชน”  

๑. การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค มีความถูกตอง ชัดเจน    ๓๐  คะแนน 

๒. การใชน้ําเสียง และสามารถถายทอดอารมณไดดี    ๒๐ คะแนน 

๓. การใชลีลา ทาทาง  การแสดงออก เหมาะสมกับเรื่องท่ีพูด  ๑๐ คะแนน 

๔. ความถูกตองของเนื้อหาตองมีความแมนยํา    ๒๐ คะแนน 

๕. ความเหมาะสมในการพูดกับเวลาที่มีให     ๑๐ คะแนน 

๖. ความนาสนใจของเรื่องที่เลา      ๑๐ คะแนน 

 

 

 

หมายเหตุ  :  การตัดสินของคณะกรรมการ  ใหถือวาเปนอันสิ้นสุด 



๖ 

 

กติกาการประกวดแขงขัน  “การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว-         

มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ ๑๐” 

๑.  ตองเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น  

๒.  ตองแขงขันเปนทีม  ทีมละ  ๕  คน  (ชาย/หญิง)  

๓.  แตละสถานศึกษา  สามารถสงประกวดแขงขันไดเพียงสถานศึกษาและ  ๑  ทีม 

๔.  ตองใชวิธีสวดมนตหมูแบบทองจําบทเทานั้น  ทั้งบทสวดมนตภาษาไทย ภาษาบาลี และบทอาศิรวาท  

     (หากผานเขาไปในรอบตัดสิน) 

๖.  ในรอบแรก  ตองสวดมนตหมูทาํนองสรภัญญะ ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี  ตามที่คณะกรรมการกําหนดให 

๗.  ในรอบตัดสิน ตองสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี ตามที่คณะกรรมการกําหนดให

พรอมทั้ งบทอาศิรวาทที่แต งขึ้นเอง เ พ่ือเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ              

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 

๘.  ในรอบตัดสิน  ตองสงบทอาศิรวาทใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสิน จํานวน  ๕  ฉบับ 

๙.  ผูประกวด ตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของสถานศึกษาทั้งหญิงและชาย 

๑๐. บทสวดท่ีใชในการจัดประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ มีทั้งหมด  ๙ บท           

ซึ่งข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการวาจะใหสวดบทใดบาง  ทั้งรอบคัดเลือก และรอบตัดสิน  แตรอบตัดสิน 

บังคับสวดบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐  ดังนี้ 
 

     ๑๐.๑  บทบูชาพระรัตนตรัย (อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ฯลฯ)  

     ๑๐.๒  บทนมัสการพระพุทธเจา (นะโมตัสสะ ภะคะวะโต ฯลฯ)  

     ๑๐.๓  บทพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิติปโส ภะคะวา ฯลฯ) สวดทํานองสังโยค  

     ๑๐.๔  บทพุทธคุณ ภาษาไทย (องคใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) สวดทาํนองสรภัญญะ  

     ๑๐.๕  บทธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโต ฯลฯ) สวดทํานองสังโยค  

     ๑๐.๖  บทธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) สวดทํานองสรภัญญะ  

     ๑๐.๗  บทสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต ฯลฯ) สวดทํานองสังโยค  

     ๑๐.๘  บทสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆใดสาวกศาสดา ฯลฯ) สวดทํานองสรภัญญะ  

     ๑๐.๙  บทชยสิทธิคาถา (พาหุง) ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค... ฯลฯ) สวดทาํนองสรภัญญะ  

     ๑๐.๑๐  บทอาศิรวาท เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐  ความยาวจํานวน  ๒  บท  (รอบตัดสิน) 

 

 



๗ 

 

 เกณฑในการตัดสินการประกวดแขงขัน  “การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-         

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ ๑๐” 

๑. การออกเสียงภาษาบาลีและภาษาไทย มีความถูกตองตามอักขรวิธี       ๒๕   คะแนน 

๒. การเวนจังหวะวรรคตอนในการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ  มีความถูกตอง     ๑๕   คะแนน 

๓. การใชน้ําเสียง และสามารถถายทอดอารมณไดดี         ๑๕ คะแนน 

๔. ความพรอมเพรียงและความเปนระเบียบในการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ     ๑๕ คะแนน 

๕. ความหมายและความไพเราะของบทอาศิรวาทภาษาไทยที่สวดเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ   ๒๐  คะแนน 

๖. ความถูกตองของทาํนองในการสวดทั้งแบบสังโยคและแบบสรภัญญะ      ๑๐  คะแนน 

 

  หมายเหตุ  :  การตัดสินของคณะกรรมการ  ใหถือวาเปนอันสิ้นสุด 

 

 

รางวัลที่จะไดรับ 

การประกวดแขงขัน  “ศิลปะการเลาเรื่อง : ของดีจากชุมชน”  และการประกวดแขงขัน  “การสวดมนตหมูทํานอง

สรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐” 

*********************** 

 

๑.  การประกวดแขงขัน  “ศิลปะการเลาเรื่อง : ของดีจากชุมชน”   

       ๑.๑  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

         ๑.๒  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  เงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  และเกียรติบัตร 

         ๑.๓  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  และเกียรติบัตร 

๒.  การประกวดแขงขัน  แขงขัน  “การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว-

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ ๑๐” 

        ๒.๑  รางวัลชนะเลิศ      เงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

        ๒.๒  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   เงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  และเกียรติบัตร 

        ๒.๓  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  เงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  และเกียรติบัตร 

 

หมายเหตุ :  ผูเขารวมประกวดทุกคน  แมไมไดรับรางวัล ก็จะไดรับประกาศนียบัตร 



๘ 

 

ใบสมัคร 

การประกวดแขงขัน  “ศิลปะการเลาเรื่อง : ของดีจากชุมชน”   

โครงการ “วันภาษาไทยแหงชาติ : ศิลปะการเลาเรื่องและสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ เทิดไทพระราชาทศมินทร” 

ณ  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

วันศุกรที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

วันที่.................เดือน......................................พ.ศ.................. 

 

  ๑.  ชื่อ................................................................นามสกุล.........................................................อายุ...........................ป                             

เปนนิสิต/นักศึกษา ชั้นปที่...........................ชื่อสถาบันการศึกษา................................................................................................................

แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................................

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได............................................................................อีเมล................................................................................................

ที่อยูที่สามารถติดตอได.........................................................................................หมูที่.................ถนน.............................................................

แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................................... 

  ๒.  ชื่อ................................................................นามสกุล.........................................................อายุ...........................ป                             

เปนนิสิต/นักศึกษา ชั้นปที่...........................ชื่อสถาบันการศึกษา................................................................................................................

แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด...................................................................

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได............................................................................อีเมล................................................................................................

ที่อยูที่สามารถติดตอได.........................................................................................หมูที่.................ถนน.............................................................

แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................................... 

 

 

คํารับรองของสถาบันการศึกษา 

 

 ขาพเจา.................................................................................ตําแหนง ............................................................./ผูไดรับมอบหมาย 

ขอรับรองวา๑.)......................................................................๒.)...................................................................... เปนผูที่สถาบันการศึกษา      

ไดคัดเลือกใหเปนตัวแทนเพื่อเขาประกวด “ศิลปะการเลาเรื่อง : ของดีจากชุมชน”  

 

                                                  ลงช่ือ......................................................................... 

                                                   (.................................................................................) 

                                               ตําแหนง........................................................................................ 



๙ 

 

ใบสมัคร 

การประกวดแขงขัน  “การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐” 

โครงการ “วันภาษาไทยแหงชาติ : ศิลปะการเลาเรื่องและสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ เทิดไทพระราชาทศมินทร” 

ณ  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

วันศุกรที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

วันที่.................เดือน......................................พ.ศ.................. 

  ๑.  ชื่อ................................................................นามสกุล.........................................................อายุ...........................ป                             

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่...........................ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................

แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................................... 

  ๒.  ชื่อ................................................................นามสกุล.........................................................อายุ...........................ป                             

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่...........................ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................

แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................................... 

 ๓.  ชื่อ................................................................นามสกุล.........................................................อายุ...........................ป                             

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่...........................ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................

แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................................... 

 ๔.  ชื่อ................................................................นามสกุล.........................................................อายุ...........................ป                             

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่...........................ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................

แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................................... 

 ๕.  ชื่อ................................................................นามสกุล.........................................................อายุ...........................ป                             

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่...........................ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................

แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................................... 

 

 

คํารับรองของสถานศึกษา 

 ขาพเจา.................................................................................ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน/ผูไดรับมอบหมาย ขอรับรองวา

๑.)......................................................................๒.)......................................................................๓.).................................................................

๔.)......................................................................๕.).....................................................................เปนผูที่โรงเรียนไดคัดเลือกใหเปนตัวแทน

ของโรงเรียนเพื่อเขาประกวด “การสวดมนตหมูทาํนองสรภัญญะพรอมบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐” 

                                                  ลงช่ือ......................................................................... 

                                                   (.................................................................................) 

                                               ประทับตราโรงเรียน 



๑๐ 

 

  การสงเอกสารใบสมัคร สามารถทําไดหลายชองทางตอไปนี้  โดยตองสงตั้งแตบัดนี้ – วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม   พ.ศ. 

๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดการสงดังนี้ 

๑.  สงเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย 

 

 

 

 

 

 

๒.  สงเอกสารใบสมัครทางอีเมล 

 

 

 

๓.  สงเอกสารใบสมัครทางโทรสาร  

 

 

 

อาจารย ดร.บุญเลิศ  วิวรรณ 

ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร 

๕๐   ถนนพหลโยธิน    แขวงลาดยาว   

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

๑๐๙๐๐ 

 

boonlertwi@windowslive.com 

 

ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โทรสาร.  ๐๒-๙๔๐-๗๑๗๗ 


