ร่วมกิจกรรม "ประเพณีย่เี ป็ง มนุษยศาสตร์" ปี 2555

ผศ.ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคคลากรและ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ประเพณียี่เป็ง มนุษยศาสตร์" เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2555 ณ โถงชั้นล่างอาคาร HB7

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ (งานบริหารทั่วไป สานักงานคณะ โทร. ๓๒๐8, ๓๒09)
ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑0).1/2065
วันที่
16 พฤศจิกายน 255 5
เรื่อง กาหนดการงานประเพณียี่เป็ง 2555 เพิ่มเติม
เรียน หัวหน้าภาค/สาขาวิชา/หน่วยงาน
ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะกรรมการ ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ
ร่วมกับสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์กาหนดจัดโครงการประเพณี
ยี่เป็ง 2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วม
สืบสานคุณค่าของประเพณีที่สาคัญในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณโถงใต้อาคาร HB7 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญพุทธ (เป็งปุ๊ด) ซึ่งเป็นวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา คณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมฯ จึงเห็นเป็นโอกาสที่จะได้เชิญชวนคณาจารย์/
บุคลากร ได้ร่วมกันทาบุญใส่บาตรพระอุปคุต ฟังเทศน์ธรรมอานิสงส์ผะตี๊ด เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์/
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ทุกท่าน ในเทศกาลยี่เป็งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร ภายในหน่วยงานของท่าน
เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนีไ้ ด้แนบกาหนดการงานเทศกาลยี่เป็ง 2555 เพิ่ม เติม
(ตามกาหนดการดังแนบ)

(อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล )
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
ประธานคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ (งานบริหารทั่วไป สานักงานคณะ โทร. ๓๒๐8, ๓๒09)
ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑0).1/2029
วันที่
12 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง เชิญร่วมงานประเพณียี่เป็ง 2555
เรียน หัวหน้าภาค/สาขาวิชา/หน่วยงาน
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
ท้องถิ่น ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคลากรสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ กาหนดจัดโครงการประเพณียี่เป็ง
2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสืบสาน
คุณค่าของประเพณีที่สาคัญ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณโถงใต้อาคาร HB 7 ตั้งแต่เวลา
09.30 น. เป็นต้นไป (ตามกาหนดการดังแนบ) ภายในงานมีการสาธิตและประดิษฐ์โคมไฟ ชมการประกวด
การทากระทงยี่เป็ง ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากรทุกท่าน ร่วมเข้าประกวดการทากระทงยี่เป็ง
ชิงรางวัลชุดโคมไฟพร้อมผางประทีป โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประกวดจัดเตรียมวัสดุการทากระทงมาเอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ คณาจารย์/บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบ
โดยทั่วกัน หากประสงค์จะเข้าร่วมประกวดการทากระทงยี่เป็ง โปรดส่งแบบตอบรับมายังงานบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 จักเป็นพระคุณยิ่ง

(อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล )
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
ประธานคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ
------------------------------- ----------------------------------------------แบบตอบรับส่งกระทงเข้าประกวดการทากระทงยี่เป็ง
 ประสงค์จะส่งกระทงเข้าร่วมประกวด
ชือ่ ............................................................................. ผูส้ ่ง
หน่วยงาน..................................................................
ส่งคืนงานบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ (งานบริหารทั่วไป สานักงานคณะฯ โทร. ๓๒๐8, ๓๒09)
ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑0).1/2029
วันที่
12 พฤศจิกายน 255 5
เรื่อง แจ้งการใช้เสียงในงานประเพณียี่เป็ง 2554
เรียน หัวหน้าภาค/สาขาวิชา/หน่วยงาน
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
ท้องถิ่น ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคลากรสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ กาหนดจัดโครงการประเพณียี่เป็ง
2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสืบสาน
คุณค่าของประเพณีที่สาคัญ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณโถงใต้อาคาร HB 7 ตั้งแต่เวลา
09.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอาจจะมีเสียงดังที่เกิดจากการจุดประทัดระหว่างการ
ปล่อยโคมลอย (ว่าวควัน) คณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ดี ว้ ย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน
จักเป็นพระคุณยิ่ง

(อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล )
ผู้ช่วยค ณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
ประธานคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์ (งานบริหารทั่วไป สานักงานคณะ โทร. ๓๒๐8, ๓๒09)
ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑0).1/2029
วันที่
12 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง เรียนเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระทง งานยี่เป็งคณะมนุษยศาสตร์ ปี 2555
เรียน รศ.จารุนันท์ เชาวน์ดี, อ.จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร, เลขานุการคณะ
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ โดยคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
ท้องถิ่น ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคลากรสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ กาหนดจัดโครงการประเพณียี่เป็ง
2555 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมสืบสาน
คุณค่าของประเพณีที่สาคัญ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณโถงใต้อาคาร HB 7 ตั้งแต่เวลา
09.30 น. เป็นต้นไป ในการนี้ได้จัดให้มกี ิจกรรมการสาธิต และประดิษฐ์โคมไฟ การประกวดการประดิษฐ์
กระทงยี่เป็ง โดยรางวัลเป็นชุดโคมไฟพร้อมผางประทีป คณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระทง ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เริ่ม
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง

(อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล )
ผู้ช่วยค ณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
ประธานคณะกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ

