๑

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ระเบียบการและหลักเกณฑ์การประกวดทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
“ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม” ปีที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี
......................................................
ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กองบุ ญ หยาดพิ รุณ อุ่น เกล้ า เครือข่ ายชาวอุบ ลตุ้ม ลูกตุ้ม หลานฮักบ้ านแปงเมื อง และหน่ วยงานราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคธุ ร กิ จ เอกชน องค์ ก รประชาชนและพุ ท ธศาสนิ ก ชน
ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กําหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม ”
ปี ที่ ๘ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ขึ้ น ในวั นที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ทอดถวาย
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการทํานุบํารุง สืบทอดพุทธศาสนา สร้างความรักความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่พุ ท ธศาสนิ ก ชน
ในการจั ด งานดั ง กล่ า ว คณ ะกรรมการจั ด งานได้ เ ห็ น ชอบ ให้ จั ด การประกวด
ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์
และระเบียบการประกวด แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

๒

เกณฑ์การแข่งขันการขับร้องสรภัญญะ
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
............................................................
๑. ประเภทของการแข่งขัน แยกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเภทนักเรียน
จํานวน ๑๐ ทีมๆ ละ ๑๐ คน
๑.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป
จํานวน ๑๐ ทีมๆ ละ ๑๐ คน
๒. วัน เวลา และรายละเอียดการแข่งขัน
๒.๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทนักเรียน จํานวน ๑๐ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน
๒.๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป จํานวน ๑๐ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน
๒.๓ การแข่งขันแต่ละประเภท ตัดสินเพื่อรับรางวัลต่อไปนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๔) รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
๒.๔ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้เวลาทีมละ ๑๘ – ๒๐ นาที โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
ของแต่ละวัน เป็นต้นไป
๓. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๓.๑ ประเภทนักเรียน ทีมละ ๑๐ คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๒ ปี – ๑๙ ปี
๓.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมละ ๑๐ คน ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๓.๓ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมไม่จํากัดเพศ
๓.๔ กลุ่มผู้ขับร้องสรภัญญะทีมต่าง ๆ มีบทคําร้อง ทํานองของตนเอง
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์
๔.๒ สําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ

๓
๕. กติกาการแข่งขัน
๕.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องมีพานขันหมากเบ็ง เพื่อบูชาพระรัตนตรัยทีมละ ๑ คู่ (๒ พาน) โดยจัดทํามาเอง
๕.๒ ผู้ เข้ าแข่ งขั น ต้ อ งแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด วั ฒ นธรรมประจํ า ท้ อ งถิ่ น และควรเป็ น ชุ ด เดี ย วกั น ทั้ งที ม
หากไม่มีชุดแบบเดียวกันอนุญาตให้แต่งชุดขาวหรือชุดชีพราหมณ์ก็ได้ (หากเป็นทีมนักเรียน อาจแต่งกาย
ชุดนักเรียน หรือชุดขาว หรือชุดพื้นเมืองท้องถิ่น และทีมประชาชนแต่งกายชุดพื้นเมืองท้องถิ่น)
๕.๓ แต่งหน้าแต่งผมพองาม
๕.๔ บทขับร้องกําหนดให้มี ๔ บท ได้แก่
๕.๔.๑ บทบูชาดอกไม้/บทไหว้ครู
๕.๔.๒ บทแนะนําตัว/แนะนําคณะหรือท้องถิ่น
๕.๔.๓ บทโชว์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วรรณคดี
พระพุทธศาสนา การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และบทเทิดพระเกียรติในหลวง
๕.๔.๔ บทลา
๕.๕ เวลาในการแข่งขันแต่ละทีมอยู่ในระหว่างเวลา ๑๘ – ๒๐ นาที
๕.๖ คณะผู้เข้าแข่งขันขับร้องสรภัญญะทุกทีมต้องส่งบทที่ใช้ในการขับร้องต่อคณะกรรมการ
จํานวน ๕ ชุด
๕.๗ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
๖. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การแต่งกายและพานดอกไม้
๒. ความพร้อมเพรียง การเดินเข่า การกราบ การขับร้อง มารยาท
๓. ความถูกต้องของอักขระ พยัญชนะ จังหวะ และทํานอง
๔. เนื้อหาสาระของบทสรภัญญะตรงตามกําหนดมีใจความสร้างสรรค์ดงี าม
๕. ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด
๖. น้ําเสียง ความไพเราะ
๗. การมีส่วนร่วมและแสดงถึงความพึงพอใจของผู้ชม ผูฟ้ ัง
รวม
หมายเหตุ

คะแนน
๑๐
๑๕
๑๕
๑๕
๑๐
๒๐
๑๕
๑๐๐

เกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติของ
คณะกรรมการและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๗. ประเภทรางวัล
แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล
๔. รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
เงินรางวัล
๕. ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร

๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
และรางวัลค่าพาหนะทีมละ ๑,๕๐๐ บาท

๔
๘. การสมัคร
ให้ทีมที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันฯ ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล
คนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net
ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รับสมัครจํานวนจํากัด ประเภทละ ๑๐ ทีมเท่านั้น
หมายเหตุ

ในกรณีที่มีทีมแต่ละประเภทสมัครเกิน ๑๐ ทีม คณะกรรมการจะให้สิทธิ์ทีมที่สมัครก่อน
มีสิทธิเข้าแข่งขัน โดยพิจารณาจากวันที่ส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง และคุณสมบัติของ
ผู้ ส มั ค รเข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด กรรมการจะประกาศที ม ที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกให้เข้าแข่งขันทราบภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๙. การรายงานตัว
ผู้เข้าแข่งขันขับร้องสรภัญญะ ทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลา ดังนี้
๑. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทนักเรียน
ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๒. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป
ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

๕

ใบสมัครเข้าแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………...........
ประเภท

(

) นักเรียน

(

) ประชาชน

วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้าพเจ้า (หัวหน้าทีม).........................................................................................อายุ......................ปี
บ้ า นเลขที่ ......................หมู่ ที่ .....................บ้ า น.................................................................................
ถนน...................................................ตําบล........................................อําเภอ..............................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์..................................................
ชื่อทีม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
ข้ า พเจ้ า ยิ น ดี จ ะปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าที่ กํ า หนดทุ ก ประการ การพิ จ ารณาตั ด สิ น เป็ น สิ ท ธิ ข าดของ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
คณะผู้ขับร้องสรภัญญะมีจํานวน ๑๐ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑.ชื่อ.........................................นามสกุล................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๒.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๓.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๔.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๕.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๖.ชื่อ.........................................นามสกุล................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๗.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๘.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๙.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๑๐.ชื่อ......................................นามสกุล................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี

๖
ผู้ฝึกสอน
๑. ชื่อ.......................................................................นามสกุล..................................................................
โทรศัพท์ .........................................................
๒. ชื่อ.......................................................................นามสกุล..................................................................
โทรศัพท์ .........................................................

(ลงชื่อ)........................................................ หัวหน้าทีม
(........................................................)
สถานทีร่ ับสมัคร
รั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ ศู น ย์ ป ระสานงานทอฝ้ า ยสายบุ ญ จุ ล กฐิ น ถิ่ น อุ บ ล คนมี ธ รรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net
ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รับสมัครจํานวนจํากัด ประเภทละ ๑๐ ทีมเท่านั้น

๗

กําหนดการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………………….
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

แข่งขันประเภทนักเรียน
ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน
การแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ ประเภทนักเรียน

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน
การแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ ประเภทประชาชนทั่วไป
มอบรางวัลการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
ประเภทนักเรียน และประเภทประชาชนทั่วไป
และถ่ายภาพร่วมกัน

๑๙.๐๐ น.

หมายเหตุ
๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง หลังการประกาศผลแล้ว
๒. ผู้จะมอบรางวัล หากการแข่งขันนั้น ๆ มีผอู้ ุปถัมภ์ ให้ผอู้ ุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ

๘

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายการ
รางวัลชนะเลิศ
ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลชมเชย ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล
เงินบํารุงทีม ทั้ง ๒ ประเภท รวม ๒๐ ทีม ๆ ละ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๑๓ คน ๆ ละ ๒ วัน
ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ ใบ ๆ ละ
รวมเป็นเงินทั้งหมด

จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ
๕,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.๑,๕๐๐.- ๓๐,๐๐๐.๕๐๐.- ๑๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.๗๒,๐๐๐.-

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ จะมีสิทธิตา่ งๆดังนี้
๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน
จํานวน ๒ ป้าย
๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน
จํานวน ๒ ป้าย
๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว
๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. เป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง เมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภทนั้น ๆ แล้ว

๙

เกณฑ์การประกวดหมอลํากลอน
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
............................................................
๑. ประเภทของการแข่งขัน แยกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเภทเยาวชน
จํานวน ๑๐ ทีมๆ ละ ๓ คน
๑.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป
จํานวน ๑๐ ทีมๆ ละ ๓ คน
๒. วัน เวลา และรายละเอียดการแข่งขัน
๒.๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทเยาวชน จํานวน ๑๐ ทีม ๆ ละ ๓ คน
๒.๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป จํานวน ๑๐ ทีม ๆ ละ ๓ คน
๒.๓ การแข่งขันแต่ละประเภท ตัดสินเพื่อรับรางวัลต่อไปนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๔) รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
๒.๔ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้เวลาทีมละ ๒๐ นาที โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
ของแต่ละวัน เป็นต้นไป
๓. คุณสมบัตผิ ู้เข้าประกวด
๓.๑ ผู้เข้ าประกวดแต่ ละที ม ต้องประกอบด้วย หมอลํ าฝ่ายชาย ๑ คน หมอลํ าฝ่ายหญิ ง ๑ คน และ
หมอแคน ๑ คน
๓.๒ ประเภทเยาวชน ทีมละ ๓ คน ประกอบด้วยเยาวชนที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๒ ปี – ๑๙ ปี
๓.๓ ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมละ ๓ คน ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๓.๔ ผู้เข้าประกวดแต่ละประเภทต้องไม่เป็นหมอลํามืออาชีพ หรือมีสญ
ั ญาสังกัดคณะใดๆ
๓.๕ ผู้เข้าประกวดทีมต่าง ๆ ต้องมีกลอนลําของตนเอง
๔. กติกาการแข่งขัน
๔.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดวัฒ นธรรมประจําท้องถิ่นหรือชุดพื้นบ้านอีสานและควรเป็น
ชุดเดียวกันทั้งทีม
๔.๒ แต่งหน้า แต่งผมพองาม
๔.๓ ทุกทีมที่เข้าประกวดต้องมีกลอนลํา ประกอบด้วย
๑) กลอนลําไหว้พระ ไหว้ครู
๒) กลอนลําแนะนําตัว/แนะนําคณะหรือท้องถิ่น
๓) กลอนลําโชว์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดอง
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม วรรณ คดี พระพุ ท ธศาสนา การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และบทเทิดพระเกียรติในหลวง
๔) กลอนลําลา

๑๐
๔.๔ ทํานอง ประกอบด้วย ลําทางสั้น ทางยาว และลําเต้ย
๔.๕ เวลาในการแข่งขันแต่ละทีมอยู่ในระหว่างเวลา ๑๘ – ๒๐ นาที ถ้าเกินกําหนดจะถูกตัดคะแนน
๕ นาทีแรก ๑ คะแนน นาทีตอ่ ไป นาทีละ ๑ คะแนน
๔.๖ ทีมผู้เข้าประกวดหมอลํากลอนทุกทีมต้องส่งบทกลอนลําที่ใช้ในการประกวดต่อคณะกรรมการ
จํานวน ๕ ชุด
๔.๗ หมอลําที่เข้าประกวดจะต้องนําแคนมาด้วย
๔.๘ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
๕. หลักฐานการสมัคร
๕.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์
๕.๒ สําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ
๖. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. เนื้อหากลอนลํา
๒. น้ําเสียง
๓. ท่วงทํานองถูกต้อง
๔. ลีลาท่าทาง
๕. การแต่งกาย
รวม
หมายเหตุ

คะแนน
๓๐
๓๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐๐

เกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยมติของคณะกรรมการและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๗. ประเภทรางวัล
แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล
๔. รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
เงินรางวัล
๕. ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร

๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
และรางวัลค่าพาหนะทีมละ ๑,๐๐๐ บาท

๘. การสมัคร
ให้ทีมที่ประสงค์จะเข้าประกวด ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล
คนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net
ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รับสมัครจํานวนจํากัด ประเภทละ ๑๐ ทีมเท่านั้น

๑๑
หมายเหตุ

ในกรณีที่มีทีมแต่ละประเภทสมัครเกิน ๑๐ ทีม คณะกรรมการจะให้สิทธิ์ทีมที่สมัครก่อน
มีสิทธิเข้าแข่งขัน โดยพิจารณาจากวันที่ส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง และคุณสมบัติของ
ผู้ ส มั ค รเข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด กรรมการจะประกาศที ม ที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกให้เข้าแข่งขันทราบภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๙. การรายงานตัว
ผู้เข้าประกวดหมอลํากลอนทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลา ดังนี้
๑. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทเยาวชน
ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๒. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป
ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม” วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

๑๒

ใบสมัครเข้าประกวดหมอลํากลอน
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………...........
ประเภท
( ) เยาวชน
( ) ประชาชนทั่วไป
วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้าพเจ้า (หัวหน้าทีม).........................................................................................อายุ......................ปี
บ้ า นเลขที่ ......................หมู่ ที่ .....................บ้ า น.................................................................................
ถนน...................................................ตําบล........................................อําเภอ..............................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์..................................................
ชื่อทีม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมอลํากลอน
ข้ า พเจ้ า ยิ น ดี จ ะปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าที่ กํ า หนดทุ ก ประการ การพิ จ ารณาตั ด สิ น เป็ น สิ ท ธิ ข าดของ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
ทีมผู้เข้าประกวดหมอลํากลอนมีจํานวน ๓ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. หมอลําฝ่ายชาย
ชื่อ.......................................................................นามสกุล...................................................................
เกิดวันที่.............เดือน...............................พ.ศ......................อายุ...........ปี
โทรศัพท์มือถือ ..........................................................................................
๒. หมอลําฝ่ายหญิง
ชื่อ.......................................................................นามสกุล...................................................................
เกิดวันที่.............เดือน...............................พ.ศ......................อายุ...........ปี
โทรศัพท์มือถือ ..........................................................................................
๑. หมอแคน
ชื่อ.......................................................................นามสกุล...................................................................
เกิดวันที่.............เดือน...............................พ.ศ......................อายุ...........ปี
โทรศัพท์มือถือ ..........................................................................................
สถานทีร่ ับสมัคร
รั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ ศู น ย์ ป ระสานงานทอฝ้ า ยสายบุ ญ จุ ล กฐิ น ถิ่ น อุ บ ล คนมี ธ รรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net
ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รับสมัครจํานวนจํากัด ประเภทละ ๑๐ ทีมเท่านั้น

๑๓

กําหนดการประกวดหมอลํากลอน
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………………….
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

ประกวดประเภทเยาวชน
ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าประกวดและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
การประกวดหมอลํากลอน
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการประกวดหมอลํากลอน ประเภทเยาวชน

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าประกวดและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
การประกวดหมอลํากลอน
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการประกวดหมอลํากลอน ประเภทประชาชนทั่วไป
มอบรางวัลการประกวดหมอลํากลอน
ประเภทเยาวชน และประเภทประชาชนทั่วไป
และถ่ายภาพร่วมกัน

๑๙.๐๐ น.

หมายเหตุ
๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง หลังการประกาศผลแล้ว
๒. ผู้จะมอบรางวัล หากการประกวดแข่งขันนั้น ๆ มีผู้อุปถัมภ์ ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ

๑๔

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกวดหมอลํากลอน
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายการ
รางวัลชนะเลิศ
ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลชมเชย ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล
เงินบํารุงทีม ทั้ง ๒ ประเภท รวม ๒๐ ทีม ๆ ละ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๑๓ คน ๆ ละ ๒ วัน
ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ ใบ ๆ ละ
รวมเป็นเงินทั้งหมด

จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ
๕,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.๑,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.๕๐๐.- ๑๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.๖๒,๐๐๐.-

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่าง ๆ จะมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้
๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน
จํานวน ๒ ป้าย
๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน
จํานวน ๒ ป้าย
๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว
๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. เป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง เมื่อประกาศผลการประกวดแข่งขันประเภทนั้น ๆ แล้ว

๑๕

หลักเกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
………………………………………
๑. ประเภทของการประกวด แยกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเภทนักเรียน
จํานวน ๑๒ ทีมๆ ละ ๕ คน
๑.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป
จํานวน ๑๒ ทีมๆ ละ ๕ คน
๒. วัน เวลาที่ใช้ในการประกวด
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลาที่ใช้ในการประกวด ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง โดยเริ่มการแข่งขัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
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
๕. การสมัคร
ให้ทีมที่ประสงค์จะเข้าประกวดแข่งขันฯ ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
ถิ่นอุบล คนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net
ส่งรายชื่อผูส้ มัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รับสมัครจํานวนจํากัด ประเภทละ ๑๒ ทีมเท่านัน้
๖. การแต่งกาย
แต่งกายชุดพื้นเมือง ในทีมเดียวกันควรแต่งชุดลักษณะเดียวกัน
๗. ค่าบํารุงทีม
ทุกทีมที่ได้เข้าแข่งขัน จะได้รับเงินค่าบํารุงทีม ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท

๑๖
๘. การรายงานตัว
ผู้เข้าประกวดทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลา ดังนี้
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
ณ กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ

กรณีที่มีทีมผู้สมัครเข้าประกวดแต่ละประเภทมากกว่า ๑๒ ทีม กรรมการจะประกาศ
ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดทราบภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โดยยึดเงื่อนไขเวลาที่ส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง และคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้าประกวดต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

๑๗

วิธีการประกวดและการจัดเตรียมอุปกรณ์งานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………………………….
๑. วิธีการประกวด
๑.๑ นํ า ใบตองมาประดิ ษ ฐ์ เป็ น ขั น หมากเบ็ ง คื อ พานพุ่ ม ใส่ ด อกไม้ หรื อ ของบู ช า ๕ อย่ า ง
ใช้ใบตองทํ าเป็ น ซวย (กรวย) พั บ กลีบ ติ ดรอบซวยเรีย งลดหลั่ น ลงมาตามลําดั บ ประดับ ด้วยดอกไม้ ม งคล
ขนาดของพานเส้น ผ่าศูน ย์กลาง ๗ นิ้ ว สู ง ๖ – ๘ นิ้ว (ผู้ จัด การแข่งขั นจัดหาให้ ) จํานวนที ม ละ ๒ คู่
(พาน ๔ ใบ)
๑.๒ ผู้เข้าประกวดนําวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดทํามาเอง ดังนี้
- ดอกไม้สดที่ยังไม่แปรรูป
- ใบตอง ไม้กลัด ด้ายเย็บ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่แปรรูป แต่ละทีม
ต้องนํามาให้คณะกรรมการตัดสินการประกวด ตรวจสอบก่อนเริ่มการประกวด
- เอกสารประกอบการทําขันหมากเบ็ง เช่น แผ่นพับ สําหรับกรรมการผู้ตัดสินการประกวด
๑.๓ จํานวนขันหมากเบ็งที่แต่ละทีมต้องจัดทําเพื่อการประกวด จํานวน ๒ คู่
๑.๔ การประดิษฐ์เน้นตามแบบโบราณเป็นสําคัญ ผู้เข้าประกวดสามารถตกแต่งพานขันหมากเบ็ง
เพื่ อ ให้ ขั น หมากเบ็ งแบบโบราณที่ ป ระดิ ษ ฐ์ มี ค วามโดดเด่ น สวยงามตามยุ ค สมั ย ได้ โดยถื อ เป็ น คะแนน
ด้านความคิดสร้างสรรค์
๒. การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
๒.๑ ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกวดและตกแต่งมาเอง
๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งขันหมากเบ็งมาก่อนการประกวด
๓. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

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

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คะแนน
๓๐
๒๐
๒๐
๕
๕
๑๐
๑๐
๑๐๐

๑๘
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
ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net
ส่งรายชื่อผูส้ มัครเข้าประกวดแต่ละทีมภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รับสมัครจํานวนจํากัด ประเภทละ ๑๒ ทีมเท่านัน้

๑๙

ใบสมัครประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
....................................................
ประเภท

( ) นักเรียน

( ) ประชาชนทั่วไป

เขี ย นที่ …………………………………………………….....
วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อทีม.................................................................บ้าน..................................................หมู่ที่.....................
ตําบล............................................อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าประกวดงานประดิษฐ์ใบตอง ประเภทขันหมากเบ็ง “งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
ถิ่นอุบล คนมีธรรม” โดยมีผู้ร่วมทีมดังต่อไปนี้
๑.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ ..................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๒.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ ..................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๓.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๔.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๕.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................

๒๐
ผู้ควบคุมทีม ชื่อ..............................................นามสกุล.............................................อายุ...........ปี
อยู่บ้ านเลขที่ ................บ้ าน.................................................หมู่ ที่ ............ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
(ลงชื่อ)................................................................ผู้สมัคร
(................................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ผู้รับรองทีม
(................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................

หมายเหตุ
๑. ผู้รับรองทีมต้องเป็น ผู้บริหารโรงเรียน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน
๒. เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้นําส่งที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน วัดไชยมงคล
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net
๓. ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดแต่ละทีมภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑

กําหนดการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………………..
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด
การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
มอบรางวัลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
และถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ
๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง หลังการประกาศผลแล้ว
๒. ผู้จะมอบรางวัล หากการแข่งขันนั้น ๆ มีผู้อุปถัมภ์ ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ

๒๒

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. เป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง เมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภท

๒๓

หลักเกณฑ์การแข่งขันการเล่านิทานพืน้ บ้านด้วยภาษาถิ่น
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
.........................................
๑. คุณสมบัตผิ ู้เข้าแข่งขัน แยกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา
๑.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
๒. ประเภทและจํานวนผูเ้ ข้าแข่งขัน
การเล่ า นิ ท านให้ มี ผู้ เล่ า เรื่ อ ง จํ า นวน ๑ คนและผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมการแสดงประกอบเรื่ อ งได้ ไ ม่ เกิ น
จํานวน ๕ คน ต่อ ๑ เรื่อง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๖ คน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา รวมทั้งหมดไม่เกิน ๑๐ ทีม
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งหมดไม่เกิน ๑๐ ทีม
๒.๓ โรงเรียนแต่ละแห่ง สามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง ๒ ระดับ ๆ ละ ๑ ทีม
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๓.๑ ดําเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่วันที่ ๑๐ และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดําเนินการแข่งขันระดับประถมศึกษา
๒) วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดําเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
๓) การแข่งขันแต่ละระดับ ตัดสินเพื่อรับรางวัลต่อไปนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๔) รางวัลชมเชย ๖ รางวัล
๓.๒ นิทานที่เล่าจะต้องเป็นนิทานที่แต่งขึ้นเอง (ไม่ใช่นิทานที่มีการเผยแพร่อยู่แล้ว)
๓.๓ เนื้อหาของนิทานเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์
และมีความสนุกสนานประเทืองอารมณ์
๓.๔ ภาษาที่ใช้ในการเล่านิทาน ใช้ภาษาถิ่นในพื้นที่ของตนเองได้ทุกภาษาในจังหวัดอุบลราชธานี
๓.๕ เวลาที่ใช้ ใช้เวลาในการแข่งขันดังนี้
๓.๕.๑ ระดับประถมศึกษา ใช้เวลาในการแข่งขัน ๗ นาที ( + - (บวก ลบ) ไม่เกิน ๓๐ วินาที
ไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาขาด / เกินตัดนาทีละ ๑ คะแนน
๓.๕.๒ ระดับมัธยมศึกษา ใช้เวลาในการแข่งขัน ๑๐ นาที (+ - (บวก ลบ) ไม่เกิน ๓๐ วินาที
ไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาขาด / เกินตัดนาทีละ ๑ คะแนน
๓.๖ การแต่ งกาย ให้ แ ต่ งเครื่ อ งแบบนั ก เรีย นเท่ านั้ น (ไม่ รวมถึ งชุ ด ประจํ าวัน เช่น ชุ ด ขาว หรือ
ชุดพื้นเมือง หรือ ชุดพละ)
๓.๗ ไม่ใช้ฉากประกอบการเล่านิทานยกเว้นอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทานตามความเหมาะสม

๒๔
๓.๘ เปิดแผ่นเสียง CD ดนตรีประกอบการแสดงได้
๓.๙ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรและทีมที่ชนะจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ดังนี้
๓.๙.๑ รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
๓.๙.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
๓.๙.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
๓.๙.๔ รางวัลชมเชย จํานวน ๖ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
๔. เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
๑. เนื้อหาสาระเน้นความรัก ความสามัคคี ปรองดอง มีข้อคิด คติเตือนใจ
๒. รูปแบบการเล่า การนําเสนอ และการสรุปเนื้อเรื่อง
๓. ใช้ภาษาท้องถิ่นถูกต้องและมีความต่อเนื่องในการเล่า
๔. การใช้น้ําเสียง ท่าทาง และอารมณ์สอดคล้องกับ เนื้อเรื่อง
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบ เหมาะสม
๖. ใช้เวลาตามกําหนด
รวม

คะแนน
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐๐

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ คณะกรรมการการตัดสิน คัดเลือกผูท้ ไี่ ด้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับยอดเยี่ยม
คะแนน ร้อยละ ๘๐ – ๘๙
ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับดีเด่น
คะแนน ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับดี
คะแนน ร้อยละ ๖๐ – ๖๙
ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย
๕.๒ การให้รางวัลที่ ๑ – ๓ และรางวัลชมเชย ๖ รางวัล เรียงตามลําดับคะแนนสูงสุด รวม ๙ รางวัล
ของแต่ละประเภท ทีมที่เข้าแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล และเกียรติบัตรทุกคน
๕.๓ ผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสิน ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นเกียรติบัต
๕.๔ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
๖. คณะกรรมการในการตัดสิน
๕.๑ คณะกรรมการ ๑ ชุด ประกอบด้วยกรรมการจํานวน ๗ คน
๕.๒ คุณสมบัติ
๕.๒.๑ เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และ/หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หรือครูผู้ควบคุม ที่มคี วามรู้เรือ่ งนิทาน
๕.๒.๒ ให้คณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา
๗. สถานที่
วัดไชยมงคล อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕
๘. ระยะเวลา
๘.๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แข่งขันระดับประถมศึกษา
๘.๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แข่งขันระดับมัธยมศึกษา
๙. การสมัคร
ให้ทีมที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันฯ ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล
คนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net
ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
รับสมัครจํานวนจํากัด ระดับละ ๑๐ ทีมเท่านั้น
 ถ้าสมัครเกินระดับละ ๑๐ ทีม จะพิจารณาจากลําดับการส่งใบสมัคร โดยศูนย์ประสานงาน
การจัดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน จะแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิเข้าแข่งขันภายในวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๐. ผู้ประสานงาน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ําศีล ๕
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net
หมายเหตุ สถานที่และระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
.........................................................................................

๒๖

ใบสมัครการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
....................................................
ระดับ

( ) ประถมศึกษา

( ) มัธยมศึกษา

เขียนที่…………………………………………………….....
วันที่..................เดือน.................................................พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อทีม..........................................................โรงเรียน.............................................................................................
บ้าน .......................................................หมู่ที่................ถนน ..............................................................................
ตําบล.........................................อําเภอ...............................................จังหวัด.......................................................
มี ค วามประสงค์ ข อสมั ค รเข้ า แข่ ง ขั น การเล่ า นิ ท านพื้ น บ้ า นด้ ว ยภาษาถิ่ น “งานทอฝ้ า ยสายบุ ญ จุ ล กฐิ น
ถิ่นอุบล คนมีธรรม” โดยมีผู้ร่วมทีมดังต่อไปนี้
๑.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ ..................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๒.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ ..................บ้ าน...............................................หมู่ ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๓.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................
๔.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................
๕.ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ...................บ้ าน...............................................หมู่ที่ ...........ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................

๒๗
ผู้ควบคุมทีม ชื่อ..................................................นามสกุล.............................................อายุ...........ปี
อยู่ บ้ านเลขที่ ................บ้ าน.................................................หมู่ ที่ ............ซอย...........................................
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................

(ลงชื่อ)................................................................ผู้สมัคร
(................................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ผู้รับรองทีม
(................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................

๒๘

กําหนดการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันพุธที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
…………………………….………
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (แข่งขันระดับประถมศึกษา)
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.– ๑๘.๐๐น.

ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน
การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (แข่งขันระดับมัธยมศึกษา)
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.– ๑๘.๐๐น.
๑๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน
การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น ระดับมัธยมศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกัน

หมายเหตุ
๔. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง หลังการประกาศผลแล้ว
๕. ผู้จะมอบรางวัลหากการแข่งขันนั้นๆมีผู้อุปถัมภ์ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง
๖. ส่วนการมอบเกียรติบัตร ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ

๒๙

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รายการ
รางวัลชนะเลิศ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลชมเชย ทั้ง ๒ ระดับ รวม ๑๒ ทีม ๆ ละ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๒ วัน ๆ ละ ๘ คน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทั้งสองประเภท ใบละ

จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ
๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.๒,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.๑,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.๕๐๐.- ๘,๐๐๐.๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.รวมเป็นเงินทั้งหมด ๔๑,๐๐๐.-

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ จะมีสิทธิต่างๆดังนี้
๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน
จํานวน ๒ ป้าย
๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน
จํานวน ๒ ป้าย
๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว
๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. ขึ้นเป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเองเมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภทนั้น ๆ แล้ว

