
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ๑/๖ 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมเยี่ยมชมงาน “บูรพา วัฒนธรรม”  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันที่ ๓๐ – ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
********** 

 
ชื่อโรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………….… 
ที่อยู่...................................................................................................................... ................................. 
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.............................. ............................... 
อาจารย์ผู้ประสานงาน.....................................................................โทรศัพท์........................................ 
 
 

           มีความยินดีเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมงาน“บูรพา วัฒนธรรม” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
                 วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     โดยน า นักเรียน/นักศึกษา/ครู/ประชาชน  เข้าร่วมงานจ านวน..............คน 
 

   วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           โดยน า นักเรียน/นักศึกษา/ครู/ประชาชน  เข้าร่วมงานจ านวน..............คน 
 

            ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ 
 
  
 
                   ลงช่ือ .............................................................. 

                        (.............................................................) 
 
                                                         ต าแหน่ง ............................................................. 
 
 
หมายเหตุ : 
- กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
- ส่งใบสมัคร และ ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
(มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขัน) ส่งได้ที่ e-mail: 
patcharee@buu.ac.th หรือ jumrus@buu.ac.th หรือโทรสาร ๐๓๙-๓๑๐๑๒๘ 
 

 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๕ 

mailto:jumrus@buu.ac.th


แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ๒/๖ 
 

แบบตอบรับการจัดกิจกรรมงาน “บูรพา วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด ครั้งที่ ๔ 

วันที่ ๓๐ – ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ............... 
ชื่อผู้ประสานงาน................................................................................. ......................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ....................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................................... ........E-mail………………………………………………. 

  

๑. กิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร 
  เข้าร่วม  ชื่อบูธนิทรรศการ..................................................................................................  

       ครูผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล...........................................โทรศัพท์....................... 
       ชื่อนักเรียน  (ไม่เกิน ๕ คน) 

๑. ........................................................................................................................  
๒. ........................................................................................................................  
๓. ........................................................................................................................  
๔. ........................................................................................................................  
๕. ........................................................................................................................  

  ไม่เข้าร่วม 
 

๒. ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
  เข้าร่วม 

ครูผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล...................................................โทรศัพท์...................... . 
 ผู้เข้าประกวด  ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคลชาย 

๑. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  
ชื่อเพลง ๑. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................  
           ๒. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................  
ครูผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล...................................................โทรศัพท์....................... 

 ผู้เข้าประกวด  ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคลหญิง 
๑. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  

ชื่อเพลง ๑. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................  
 ๒. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................  

ครูผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล...................................................โทรศัพท์....................... 
 ผู้เข้าประกวด  ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคลชาย 

๑. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  
ชื่อเพลง ๑. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................  

 ๒. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................  
 
 
 



แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ๓/๖ 
 

ผู้เข้าประกวด  ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคลหญิง 
๑. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  

ชื่อเพลง ๑. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................
  ๒. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ.......................................... 
 ผู้เข้าประกวด  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคลชาย 

๑. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  
ชื่อเพลง ๑. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................  

๒. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................  
ผู้เข้าประกวด  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคลหญิง 

๑. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  
ชื่อเพลง ๑. .............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ......................................... . 

๒. ............................................ต้นฉบับนักร้องชื่อ..........................................  
  ไม่เข้าร่วม 
 

๓. ประกวดวาดภาพ หัวข้อ”ท่องเที่ยววิถีชุมชนคนระยอง จันท์ ตราด” 
  เข้าร่วม   

ครูผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล................................................โทรศัพท์........................... 
 ชื่อผู้เข้าร่วม  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (สีน้ า) 

๑. ชื่อ-นามสกุล......................................................ชั้น..................................  
๒. ชื่อ-นามสกุล......................................................ชั้น..................................  

  ไม่เข้าร่วม 
 

๔. ประกวดวาดลายเส้น “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ใช้ดินสอหรือเครยอง 
  เข้าร่วม   

ครูผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล..............................................โทรศัพท์........................... 
 ผู้เข้าประกวด  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  
๒. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  

  ไม่เข้าร่วม 
  



แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ๔/๖ 
 

 
 

๕. การแข่งขันท าอาหารพ้ืนบ้าน  : ก๋วยเตี๋ยวผัดปู (โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการท าอาหาร 
                                      มาเอง มหาวิทยาลัยเตรียมวัตถุดิบในการท าอาหาร) 
  เข้าร่วม   

ครูผู้รับผิดชอบ  ชื่อ-นามสกุล...............................................โทรศัพท์........................... 
 ผู้เข้าแข่งขัน  ชื่อ-นามสกุล......................................................ชั้น.... ............................. 

๑. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  
๒. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  
๓. ชื่อ-นามสกุล.......................................................ชั้น..................................  

  ไม่เข้าร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
- กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
- ส่งใบสมัคร และ ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
(มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขัน) ส่งได้ที่ e-mail: 
patcharee@buu.ac.th หรือ jumrus@buu.ac.th หรือโทรสาร ๐๓๙-๓๑๐๑๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jumrus@buu.ac.th


แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ๕/๖ 
 

แบบตอบรับการจัดกิจกรรมงาน “บูรพา วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ 
“งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๑๒” 

วันที่ ๓๐ – ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ............... 
ชื่อผู้ประสานงาน................................................................................................... ....................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ....................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................................E-mail………………………………………………. 

 

๑.  การแข่งขันประกวดภาพวาด หัวข้อ “บันทึกเรื่องราวการช่วย ๑๓ ชีวิต ทีมหมูป่า ออกจาก 

         ถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน”  

อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................. โทร.................................. 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ................................................................................. โทร....................... ........... 

     ประถมศึกษาตอนปลาย  ๑.…………………………………………………………………………………..……….. 

๒…………………………………………………………..………………………………… 

๓…………………………………………………………..………………………………… 

     มัธยมศึกษาตอนต้น   ๑ …………………………………………………………………………………………… 

๒…………………………………………………………….……………………………… 

๓…………………………………………………………..………………………………… 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย    ๑…………………………………….………………………………………………………. 

๒……………………………………………………………………………………………… 

๓…………………………………………………………..………………………………… 

๒.   การแข่งขันคัดลายมือ 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ............................................................................ โทร............................ ........... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ............................................................................. โทร........................... ............ 

     ประถมศึกษาตอนต้น       ๑. ……………………………………………………………………………………………            

 ๒. …………………………………………………………………………………………… 

 ๓. …………………………………………………………………………………………… 

     ประถมศึกษาตอนปลาย    ๑. ………………………………………………………………………………………….. 

     ๒. …………………………………………………………………………………………… 

 ๓. …………………………………………………………………………………………… 

 



แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ๖/๖ 
 

     มัธยมศึกษาตอนต้น         ๑. …………………………………………………………………………………………. 

     ๒. …………………………………………………………………………………………… 

 ๓. …………………………………………………………………………………………… 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย     ๑. ……………………………………………………………………………………………. 
      2. …………………………………………………………………………………………… 
      ๓. …………………………………………………………………………………………… 

3.  การแข่งขันการเขียนตามค าบอก  

อาจารย์ผู้ควบคุม ............................................................................. โทร........................... ............ 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ....................................................................... ...... โทร....................................... 

     ประถมศึกษาตอนปลาย   ๑.……………………………………………………………………………………………… 

๒……………………………………………………………………………………………… 

๓…………………………………………………………..………………………………… 

     มัธยมศึกษาตอนต้น        ๑ …………………………………………………………………………………………… 

๒……………………………………………………………………………………………… 

๓…………………………………………………………..………………………………… 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย    ๑ ……………………………………………………………………………………………… 
๒………………………..……………………………………………………………………. 

๓…………………………………………………………..………………………………… 

๔.  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ............................................................................ โทร............................ ........... 

 อาจารย์ผู้ควบคุม ............................................................................. โทร....................................... 

     มัธยมศึกษาตอนต้น      ๑. ………………………………………………………………………………………………. 

            ๒.………………………………………………………………………………………………. 

         ๓.……………………………………………………..…………………………….………… 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย   ๑. ……………………………………………………………………………………………... 
            ๒. ………………………………………………………………………………………………. 
             ๓…………………………………………………………..……………………………………. 
หมายเหตุ : 
- กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล 
- ส่งใบสมัคร และ ใบตอบรับเข้าร่วมกจิกรรม ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๑  
(ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันในวันแข่งขัน) ส่งได้ที่ e-mail: patcharee@buu.ac.th หรือ 
jumrus@buu.ac.th หรือโทรสาร ๐๓๙-๓๑๐๑๒ 

mailto:jumrus@buu.ac.th

