๑

เกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอุบล)
วันที่ ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
............................................................
๑. ประเภทของการประกวด แยกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเภทเยาวชน
ทีมละ ๕ คน
๑.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป
ทีมละ ๕ คน
๒. วัน เวลา และรายละเอียดการประกวด
๒.๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกวดประเภทนักเรียน นักศึกษา
๒.๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป
๒.๓ การประกวดแต่ละประเภท ตัดสินเพื่อรับรางวัลต่อไปนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๔) รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
๒.๔ เวลาที่ใช้ในการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ ของผู้เข้าประกวด
แต่ละประเภท ใช้เวลา ๕ ชั่วโมง ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ของแต่ละวัน
๓. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๓.๑ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ทีมละ ๕ คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน ๑๙ ปี
๓.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมละ ๕ คน ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์
๔.๒ สําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ

๒
๕. การสมัคร
ทีมที่ประสงค์จะเข้าประกวดฯ ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล
คนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร (๐๔๕) ๒๖๑๘๙๘, โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net
ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดแต่ละทีมภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รับสมัครจํานวนจํากัด ประเภทละ ๑๐ ทีมเท่านั้น
หมายเหตุ

ในกรณีที่มีทีมแต่ละประเภทสมัครเกิน ๑๐ ทีม คณะกรรมการจะให้สิทธิ์ทีมที่สมัครก่อน
มีสิทธิเข้าประกวด โดยพิจารณาจากวันที่ส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง และคุณสมบัติของ
ผู้ ส มั ค รเข้ าประกวดต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ กํ าหนด กรรมการจะประกาศที มที่ ได้ รับ การ
คัดเลือกให้เข้าประกวดทราบภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖. การแต่งกาย
แต่งกายชุดพื้นเมือง ในทีมเดียวกันควรแต่งชุดลักษณะเดียวกัน
๗. ค่าบํารุงทีม
ทุกทีมที่ได้เข้าแข่งขัน จะได้รับเงินค่าบํารุงทีม ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท
๘. การรายงานตัว
ผู้เข้าประกวดทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลา ดังนี้
๑. วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกวดประเภทเยาวชน
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
๒. วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
ณ กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

๓

วิธีการประกวดและการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ใบตอง
ประเภทพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอุบล)
วันที่ ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………………………….
๑. วิธีการประกวด
๑.๑ นําใบตองมาประดิษฐ์พานบายศรี ๑ ต้น ๓ ชั้น
๑.๒ ผู้เข้าประกวดนําวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดทํามาเอง ดังนี้
๑) ช่อบายศรีแบบโบราณ
๒) ขนาดฐานชั้นแรก ๑๒ นิ้ว
๓) ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์บายศรี
๔) การตกแต่งบายศรี ใช้ดอกไม้สีธรรมชาติหรือดอกไม้ย้อมสีได้
๕) ใช้โฟมเป็นฐานหรือเป็นแกนในการยึดช่อบายศรีได้
๖) ใช้ลวดเย็บ กาวร้อนและลวดดัดได้
๗) วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกวด ฯ ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาให้พร้อม เช่น กรรไกร
เข็ม ด้าย ฯลฯ
๑.๓ ข้อปฏิบัติของผู้เข้าประกวด ฯ ประดิษฐ์บายศรี
๑) ห้ามประดิษฐ์ส่วนประกอบบายศรีมาก่อน เช่น ดอกข่า นิ้วบายศรี และมาลัยตุ้ม เป็นต้น
๒) ฉีกใบตองและแกะกลีบดอกไม้มาก่อนการเข้าประกวดได้
๓) ไม่ให้ใช้ขั้วพลาสติกเป็นส่วนประกอบ
๔) คณะกรรมการจะตรวจวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนการประกวด

๔
๒. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ขนาด รูปทรง และสัดส่วน ถูกต้องตามความหมาย
๒. ความประณีต สวยงาม
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔. วัสดุที่ใช้ถูกต้องตามที่กําหนด
๕. ความสะอาด เป็นระเบียบเวลาปฏิบัติงาน
๖. งานเสร็จตามเวลาที่กําหนด
รวม
หมายเหตุ

คะแนน
๓๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐๐

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓. รางวัลในการประกวด
แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔. รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ
๑. ทุกทีมที่ได้เข้าประกวด จะได้รับเงินค่าบํารุงทีม ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท
๒. ผู้เข้าประกวดทุกคนได้รับเกียรติบัตร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร (๐๔๕) ๒๖๑๘๙๘, โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net
ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดแต่ละทีมภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รับสมัครจํานวนจํากัด ประเภทละ ๑๐ ทีมเท่านั้น

๕

ใบสมัครประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอุบล)
วันที่ ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
....................................................
ประเภท

( ) เยาวชน

( ) ประชาชนทั่วไป

เขี ย นที่ …………………………………………………….....
วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อทีม.................................................................บ้าน..................................................หมู่ที่.....................
ตําบล............................................อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าประกวดงานประดิษฐ์ใบตอง ประเภทพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ “งานทอฝ้าย
เป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” โดยมีผู้ร่วมทีมดังต่อไปนี้
๑.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ..................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๒.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ..................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๓.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................

๖

๔.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๕.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
ผู้ควบคุมทีม ชื่อ..............................................นามสกุล.............................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้านเลขที่ ................บ้ าน.................................................หมู่ ที่ ............ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
(ลงชื่อ)................................................................ผู้สมัคร
(................................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ผู้รับรองทีม
(................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
หมายเหตุ
๑. ผู้รับรองทีมต้องเป็น ผู้บริหารโรงเรียน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน
๒. เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้นําส่งที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net
๓. ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดแต่ละทีมภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
รับใบสมัครวันที่ ..................เดือน ............................................ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ...................... น.
...................................................................... ผู้รับใบสมัคร
(...............................................................)

๗

กําหนดการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอุบล)
วันที่ ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
....................................................
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ประกวดประเภทนักเรียน นักศึกษา
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ
๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี
๓ ชั้นโบราณ ประเภทเยาวชน
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี
๓ ชั้นโบราณ ประเภทประชาชนทั่วไป
๒๐.๐๐ น.
มอบรางวัลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี
๓ ชั้นโบราณ ประเภทเยาชน และประเภทประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ
๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง หลังการประกาศผลแล้ว
๒. ผู้จะมอบรางวัล หากการแข่งขันนั้น ๆ มีผู้อุปถัมภ์ ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ

๘

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทพานบายศรี ๓ ชั้นโบราณ
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดอุบลราชธานี
(สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอุบล)
วันที่ ๒๐ – ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายการ
จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ
รางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
๒,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.รางวัลชมเชย ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล
๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.เงินบํารุงทีม ทั้ง ๒ ประเภท รวม ๒๔ ทีม ๆ ละ
๑,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๑๓ คน ๆ ละ
๕๐๐.- ๖,๕๐๐.ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ ใบ ๆ ละ
๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.รวมเป็นเงินทั้งหมด ๔๘,๕๐๐.-

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ จะมีสิทธิต่างๆ ดังนี้
๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน จํานวน ๒ ป้าย
๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน จํานวน ๒ ป้าย
๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว
๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. เป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง เมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภท

