
ก าหนดการ โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 23.00 น. 

ณ บรเิวณอาคารอเนกประสงค์ (โรงยมิ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ก าหนดการลงทะเบียนและการเข้าร่วมกิจกรรม  
 13.00 - 16.00 น.    ลงทะเบียนเข้า (รับเอกสาร การเข้าเยีย่ม องค์การฯ /สภาฯ /สโมสรฯ และชมรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน) 

13.00 - 17.00 น.    เยี่ยมชมและสมัครเป็นสมาชิกชมรมตา่งๆ การแนะน าชมรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเวที / 
     น าเสนอรายละเอียดชมรมบริเวณพื้นที่ชมรม สมัครสมาชิกชมรม (พิธีกรภาคสนาม)                           
19.00 - 20.00 น.     ลงทะเบียนออก (ส่งเอกสาร การเข้าเยี่ยมองค์การฯ /สภาฯ /สโมสรฯ และชมรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน)         
หมายเหต ุ: นักศึกษาที่มีการเรียนในชว่งเวลา 13.00 - 15.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2016  
 13.00 - 17.00 น.     การแสดงของชมรมดนตรีพื้นถิ่นอสีานและชมรมดนตรสีากล 
 17.00 - 17.20 น.     - พิธีเปิดโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน ์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อสีาน 

     - กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ : นายพงศธร  คูณขุนทด  นายกองค์การนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน 
      - แนะน าคณะกรรมการตัดสินการประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2016 และมอบของที่ระลึก บนเวที 

17.20 - 18.00 น.     การแสดงพิธีเปิด และการแนะน าตัวผู้เข้าประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2016  
     (ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายชดุ Freshy พร้อมบนเวที) 
18.00 - 18.15 น.     การโหวตขวัญใจ รอบท่ี 1 RMUTI Freshy Boy and Girl 2016  (ผู้เข้าประกวดทุกคนพร้อมบนเวที) 
18.15 - 18.20 น.    การแสดงของสโมสรนักศึกษาคณะบรหิารธรุกิจ 
18.20 - 18.35 น.    การโหวตขวัญใจ รอบท่ี 2 RMUTI Freshy Boy and Girl 2016  (ผู้เข้าประกวดทุกคนพร้อมบนเวที) 
18.35 - 18.40 น.    การแสดงของคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ 
18.40 - 18.45 น.    กิจกรรมแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุน..................................................................................... 
18.45 - 19.30 น.     การแข่งขันรายการพิเศษ (เฉพาะผู้ที่ประสงคล์งแข่งขัน) เพื่อคัดเข้ารอบสุดท้ายโดยอตัโนมตัิ  
      รายการที่ 1 TOP MODEL และ รายการที่ 2 การแสดงความสามารถพิเศษ  (ฝ่ายหญิง /ฝ่ายชาย) 
19.30 - 19.35 น.    การแสดงของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
19.35 - 19.50 น.    การโหวตขวัญใจ รอบสุดท้าย RMUTI Freshy Boy and Girl 2016 (ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุด Freshy พร้อมบนเวที) 
19.50 - 19.55 น.    การแสดงของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์
19.55 - 20.00 น.     กิจกรรมแจกของรางวัลจากผู้สนบัสนุน........................................................................................................................ 
20.00 - 20.30 น.     ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายชุด Freshy พร้อมบนเวที/รับมอบของที่ระลึกทุกคน ประกาศผลผู้เข้ารอบ ตามล าดับ 

    - รอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติ  จาก TOP MODEL (ชาย 1 หญิง 1 คน) และการแสดงความสามารถพิเศษ (ชาย 1 /หญิง 1 คน) 
                            และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดรายการพิเศษ 
    - รอบที่ 2 รอบชุดสากล (ชาย 8 คน /หญิง 8 คน)  
20.30 - 20.35 น.    การแสดงของสโมสรนักศึกษาคณะศลิปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
20.35 - 20.40 น.    การแสดงของชมรมดนตรีสากล 
20.40 - 21.10 น.   รอบเดินชุดสากล (ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ ชาย 8 คน /หญิง 8 คน แต่งกายชุดสากลพร้อมบนเวที)  
21.10 - 21.20 น.    การแสดงของชมรมดนตรีสากล 
21.20 - 21.25 น.   ประกาศผลผูเ้ข้ารอบสุดท้ายจากการเดินรอบชุดสากลคัดเข้ารอบสุดท้ายการตอบค าถาม  (ชาย 4 คน /หญิง 4 คน) 
21.25 - 21.50 น.    รอบสุดท้ายการตอบค าถาม (ชาย 4 + 2 คน /หญิง 4 + 2 คน) คนละ 1 นาที (แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ) 
21.50 - 22.00 น.    การอ าลาต าแหน่ง RMUTI Freshy Boy and Girl 2015 
22.00 - 22.30 น.    - การเดินโชว์ของผู้เข้ารอบสดุท้าย RMUTI Freshy Boy and Girl 2016 
    - ประกาศผลรางวัลพิเศษจากผูส้นับสนุนกิจกรรม................................................................................................ 
    - ประกาศผลรางวัลพิเศษจากการโหวตขวัญใจ RMUTI Freshy Boy and Girl 2016 (ชาย 1 คน / หญิง 1 คน) 
    - ประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด RMUTI Freshy Boy and Girl 2016 มอบของที่ระลึกใหผู้้ชนะการประกวด  
22.30 - 23.00 น.    การแสดงของชมรมดนตรีสากล 
23.00 น.    ปิดงาน 
หมายเหต ุ:  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแตง่กายด้วยชุด Freshy แคแสดชอ่ที่ 12 


