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เกณฑ์การแข่งขันการขับร้องสรภัญญะ 
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม  คร้ังท่ี  ๑๐  ประจําปี  ๒๕๖๑ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดี  ประเพณีศรีอุบล) 
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
............................................................ 

 
 

๑. ประเภทของการแข่งขัน    แยกเป็น  ๒ ประเภท   ดังน้ี 
๑.๑ ประเภทเยาวชน   จํานวน    ๑๐   ทีมๆ ละ  ๑๐  คน  
๑.๒ ประเภทประชาชนท่ัวไป  จํานวน    ๑๐   ทีมๆ ละ  ๑๐  คน   

๒. วัน เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
 ๒.๑ ประเภทเยาวชน    แข่งขันวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 ๒.๒ ประเภทประชาชนท่ัวไป แข่งขันวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 ๒.๓ เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน  ใช้เวลาทีมละ ๑๘ – ๒๐ นาที โดยเริ่มการแข่งขันต้ังแต่เวลา  ๑๗.๐๐ น.  
                เป็นต้นไป 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ๓.๑ ประเภทเยาวชน  ทีมละ  ๑๐  คน  ประกอบด้วยนักเรียนที่มีอายุ ต้ังแต่  ๑๒ ปี – ๑๙ ปี  
 ๓.๒ ประเภทประชาชนท่ัวไป  ทีมละ  ๑๐  คน  ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่  ๒๐  ปี ข้ึนไป 
 ๓.๓ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมไม่จํากัดเพศ   
 ๓.๔ กลุ่มผู้ขับร้องสรภัญญะทีมต่าง ๆ มีบทคําร้อง  ทํานองของตนเอง 

๔. หลักฐานการสมัคร 
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีแนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ 
 ๔.๒ สําเนาบัตรประชาชน  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองเอกสารทุกฉบับ 

๕. กติกาการแข่งขัน 
  ๕.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีพานขันหมากเบ็ง เพ่ือบูชาพระรัตนตรัยทีมละ ๑ คู่ (๒ พาน)  โดยจัดทํามาเอง 
  ๕.๒  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมประจําท้องถ่ินและควรเป็นชุดเดียวกันท้ังทีม 
                 หากไม่มีชุดแบบเดียวกันอนุญาตให้แต่งชุดขาวหรือชุดชีพราหมณ์ก็ได้  (หากเป็นทีมนักเรียน 
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                  อาจแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือชุดขาว หรือชุดพ้ืนเมืองท้องถ่ิน  และทีมประชาชนแต่งกายชุด 
                  พ้ืนเมืองท้องถ่ิน)  

๕.๓  แต่งหน้าแต่งผมพองาม 
 ๕.๔  บทขับร้องกําหนดให้มี  ๔  บท  ได้แก่ 
   ๕.๔.๑  บทบูชาดอกไม้/บทไหว้ครู            
   ๕.๔.๒  บทแนะนําตัว/แนะนําคณะหรือท้องถิ่น   
   ๕.๔.๓  บทโชว์  มีเน้ือหาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล 
                               คนมีธรรม     

 ๕.๔.๔  บทลา 
 ๕.๕  เวลาในการแข่งขันแต่ละทีมอยู่ในระหว่างเวลา  ๑๘ – ๒๐  นาที 

๕.๖  คณะผู้เข้าแข่งขันขับร้องสรภัญญะทุกทีมต้องส่งบทท่ีใช้ในการขับร้องต่อคณะกรรมการ   
       จํานวน  ๕  ชุด 
๕.๗  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การแต่งกายและพานดอกไม้ ๑๐ 
๒. ความพร้อมเพรียง  การเดินเข่า  การกราบ  การขับร้อง  มารยาท ๑๕ 
๓. ความถูกต้องของอักขระ  พยัญชนะ  จังหวะ  และทํานอง ๑๕ 
๔. เน้ือหาสาระของบทสรภัญญะตรงตามกําหนดมีใจความสร้างสรรค์ดีงาม ๑๕ 
๕. ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ๑๐ 
๖. นํ้าเสียง  ความไพเราะ ๒๐ 
๗. การมีส่วนร่วมและแสดงถึงความพึงพอใจของผู้ชม  ผู้ฟัง ๑๕ 

รวม ๑๐๐ 
หมายเหตุ   เกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  โดยมติของ 
  คณะกรรมการและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

๗. ประเภทรางวัล 
 แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังน้ี 
 ๑. รางวัลชนะเลิศ            เงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท   พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
  ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    เงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
 ๔. รางวัลชมเชย  ๑ รางวัล          เงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  ๕. ทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร  และรางวัลค่าพาหนะทีมละ  ๑,๕๐๐  บาท 
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๘. การสมัคร 
 ให้ทีมท่ีประสงค์จะเข้าแข่งขันฯ  ส่งใบสมัครได้ท่ี ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล  
คนมีธรรม วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
  โทรสาร (๐๔๕) ๒๖๑๘๙๘,  โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐   
  chaturong-111@hotmail.com,  www.chaimongkol.net 
 ส่งรายช่ือผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑    
  รับสมัครจํานวนจํากัด  ประเภทละ  ๑๐  ทีมเท่าน้ัน  
 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีทีมแต่ละประเภทสมัครเกิน  ๑๐  ทีม  คณะกรรมการจะให้สิทธ์ิทีมท่ีสมัครก่อน     
มีสิทธิเข้าแข่งขัน  โดยพิจารณาจากวันท่ีส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง  และคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด กรรมการจะประกาศทีมท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าแข่งขันทราบภายในวันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๙. การรายงานตัว 
  ผู้เข้าแข่งขันสรภัญญะทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  ตามวัน เวลา ดังน้ี 
   ๑. ประเภทเยาวชน    แข่งขันวันท่ี ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.   
 ๒. ประเภทประชาชนท่ัวไป  แข่งขันวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – 
๑๘.๐๐ น.   
  ณ  กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล  คนมีธรรม ”  ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลใน
เมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธ์ิ 
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ใบสมัครเข้าแข่งขันขับร้องสรภัญญะ 

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม  คร้ังท่ี  ๑๐  ประจําปี  ๒๕๖๑ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดี  ประเพณีศรีอุบล) 
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………........... 

 
ประเภท       (     )   เยาวชน                  (     )   ประชาชน 

 

      วันท่ี.................เดือน.....................................พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 ข้าพเจ้า (หัวหน้าทีม).........................................................................................อายุ......................ปี 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี.....................บ้าน.................................................................................                 
ถนน...................................................ตําบล........................................อําเภอ..............................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.................................................. 
ช่ือทีม………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ   
 ข้าพเจ้า ยินดีจะปฏิบัติตามกติกาท่ีกําหนดทุกประการ  การพิจารณาตัดสินเป็นสิทธิขาดของ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 คณะผู้ขับร้องสรภัญญะมีจํานวน    ๑๐  คน     ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 
 

๑.ช่ือ.........................................นามสกุล................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

๒.ช่ือ........................................นามสกุล.................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

๓.ช่ือ........................................นามสกุล.................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

๔.ช่ือ........................................นามสกุล.................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

๕.ช่ือ........................................นามสกุล.................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

๖.ช่ือ.........................................นามสกุล................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
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๗.ช่ือ........................................นามสกุล.................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

๘.ช่ือ........................................นามสกุล.................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

๙.ช่ือ........................................นามสกุล.................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

๑๐.ช่ือ......................................นามสกุล................................เกิดวันท่ี.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 
ผู้ฝึกสอน  
 ๑. ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................. 
              โทรศัพท์ ......................................................... 
 

 ๒. ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................. 
              โทรศัพท์ ......................................................... 
 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ หัวหน้าทีม 
             (........................................................) 
 
สถานท่ีรับสมัคร 
 รับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้ท่ีศูนย์ประสานงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม         
วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
  โทรสาร (๐๔๕) ๒๖๑๘๙๘,  โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐   
  chaturong-111@hotmail.com,  www.chaimongkol.net 
  ส่งรายช่ือผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑    
  รับสมัครจํานวนจํากัด  ประเภทละ  ๑๐   ทีมเท่าน้ัน  
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กําหนดการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม  คร้ังท่ี  ๑๐  ประจําปี  ๒๕๖๑ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดี  ประเพณีศรีอุบล) 
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
……………………………………………. 

 
วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑     (ประเภทเยาวชน) 
  ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน   

๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน   
  ๑๐.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 

๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา 
    ประกาศผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 
    มอบรางวัลและถ่ายรูป 
วันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     (ประเภทประชาชนท่ัวไป) 
  ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน   

๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน   
  ๑๐.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 

๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา 
    ประกาศผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ 
    มอบรางวัลและถ่ายรูป 
 
 
หมายเหตุ 

๑. การมอบรางวัลจะกระทําท่ีเวทีกลาง  หลังการประกาศผลแล้ว 
๒. ผู้จะมอบรางวัล  หากการแข่งขันน้ัน ๆ มีผู้อุปถัมภ์  ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง 
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร  ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ 

 



๗ 
 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม  คร้ังท่ี  ๑๐  ประจําปี  ๒๕๖๑ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(สืบฮีต  สานฮอย  มูลมังดี  ประเพณีศรีอุบล) 
วันท่ี  ๒๐ – ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ

๑. รางวัลชนะเลิศ                 ท้ัง ๒  ประเภท ๆ ละ ๕,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ท้ัง ๒  ประเภท ๆ ละ ๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.-  
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒          ท้ัง ๒  ประเภท ๆ ละ   ๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.-  
๔. รางวัลชมเชย                   ท้ัง ๒  ประเภท ๆ ละ ๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-  
๕. เงินบํารุงทีม  ท้ัง  ๒  ประเภท  รวม  ๒๐  ทีม ๆ ละ ๑,๕๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-  
๖. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  รวม  ๕  ท่าน ๆ ละ ๕๐๐.- ๕,๐๐๐.-  
๗. ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ประเภทละ  ๑  ใบ ๆ ละ ๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.-  

รวมเป็นเงินท้ังหมด ๖๔,๐๐๐.-  
 
 
ผู้ท่ีเป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ  จะมีสิทธิต่างๆดังน้ี 
 ๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน  จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานท่ีแข่งขัน    จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว 
 ๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๕. เข้ารับมอบของท่ีระลึกในวันทอดมหาบุญจุลกฐิน  ในวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 ๖. เป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง  เม่ือประกาศผลการแข่งขันประเภทน้ัน ๆ แล้ว   


