
๑ 

 

        
        
         

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง  ระเบียบการและหลักเกณฑ์การประกวดทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

“ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม”   ปีที ่๘  ประจําปี ๒๕๕๙  จังหวัดอุบลราชธานี 

...................................................... 

  ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กองบุญหยาดพิรุณอุ่นเกล้า  เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง  และหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน  องค์กรประชาชนและพุทธศาสนิกชน        
ในจังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม ” 
ปีที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๙  จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นในวันที่  ๑๐ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ทอดถวาย             
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  เป็นการทํานุบํารุง สืบทอดพุทธศาสนา  สร้างความรักความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน 
   

    ในการจัด งาน ดั งกล่ าว   คณ ะกรรมการจั ด งาน ได้ เห็ นชอบ ให้ จั ดการประกวด                 
ทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  โดยมีหลักเกณฑ์
และระเบียบการประกวด  แนบท้ายประกาศน้ี 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

นายสมศักด์ิ  จังตระกุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี



๒ 

 

เกณฑ์การแข่งขันการขบัร้องสรภญัญะ 
 “งานทอฝา้ยสายบญุจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 

วันที่  ๑๐ – ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

............................................................ 
 
 

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 และรายละเอียดการแข่งขนั 
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 ตัดสินเพ่ือรับรางวัลต่อไปน้ี  
   ๑) รางวัลชนะเลิศ   
   ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑      
   ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
  ๔) รางวัลชมเชย  ๑  รางวัล   
 ๒.๔ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  ใช้เวลาทีมละ ๑๘ – ๒๐ นาที โดยเริ่มการแข่งขันต้ังแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ของแต่ละวัน เป็นต้นไป 

 

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 ๓.๑ ประเภทนักเรียน  ทีมละ  ๑๐  คน  ประกอบด้วยนักเรียนที่มีอายุ ต้ังแต่  ๑๒ ปี – ๑๙ ปี  
 ๓.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป  ทีมละ  ๑๐  คน  ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุต้ังแต่  ๒๐  ปี ขึ้นไป 
 ๓.๓ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมไม่จํากัดเพศ   
 ๓.๔ กลุ่มผู้ขับร้องสรภัญญะทีมต่าง ๆ มีบทคําร้อง  ทํานองของตนเอง 

 

๔. หลักฐานการสมัคร 
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ 
 ๔.๒ สําเนาบัตรประชาชน  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองเอกสารทุกฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

๕. กติกาการแข่งขัน 
  ๕.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีพานขันหมากเบ็ง เพ่ือบูชาพระรัตนตรัยทีมละ ๑ คู่ (๒ พาน)  โดยจัดทํามาเอง 
  ๕.๒  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นและควรเป็นชุดเดียวกันทั้งทีม      
หากไม่มีชุดแบบเดียวกันอนุญาตให้แต่งชุดขาวหรือชุดชีพราหมณ์ก็ได้  (หากเป็นทีมนักเรียน  อาจแต่งกาย     
ชุดนักเรียน หรือชุดขาว หรือชุดพ้ืนเมืองท้องถิ่น  และทีมประชาชนแต่งกายชุดพ้ืนเมืองท้องถิ่น)  

๕.๓  แต่งหน้าแต่งผมพองาม 
 ๕.๔  บทขับร้องกําหนดให้มี  ๔  บท  ได้แก่ 
   ๕.๔.๑  บทบูชาดอกไม้/บทไหว้ครู            
   ๕.๔.๒  บทแนะนําตัว/แนะนําคณะหรือท้องถิ่น   
  ๕.๔.๓  บทโชว์  มีเน้ือหาเกี่ยวกับ  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  วรรณคดี     
              พระพุทธศาสนา  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  และบทเทิดพระเกียรติในหลวง   

 ๕.๔.๔  บทลา 
 ๕.๕  เวลาในการแข่งขันแต่ละทีมอยู่ในระหว่างเวลา  ๑๘ – ๒๐  นาที 

๕.๖  คณะผู้เข้าแข่งขันขับร้องสรภัญญะทุกทีมต้องส่งบทท่ีใช้ในการขับร้องต่อคณะกรรมการ   
จํานวน  ๕  ชุด 

๕.๗  การตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 
๑. การแต่งกายและพานดอกไม้ ๑๐ 
๒. ความพร้อมเพรียง  การเดินเข่า  การกราบ  การขับร้อง  มารยาท ๑๕ 
๓. ความถูกต้องของอักขระ  พยัญชนะ  จังหวะ  และทํานอง ๑๕ 
๔. เน้ือหาสาระของบทสรภัญญะตรงตามกําหนดมีใจความสร้างสรรค์ดีงาม ๑๕ 
๕. ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด ๑๐ 
๖. นํ้าเสียง  ความไพเราะ ๒๐ 
๗. การมีส่วนรว่มและแสดงถึงความพึงพอใจของผู้ชม  ผูฟั้ง ๑๕ 

รวม ๑๐๐ 
  

หมายเหตุ   เกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  โดยมติของ 
  คณะกรรมการและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

๗. ประเภทรางวัล 
 แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้ 
 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. ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร  และรางวัลค่าพาหนะทีมละ  ๑,๕๐๐  บาท 



๔ 

 

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

หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมแต่ละประเภทสมัครเกิน  ๑๐  ทีม  คณะกรรมการจะให้สิทธ์ิทีมที่สมัครก่อน     
มีสิทธิเข้าแข่งขัน  โดยพิจารณาจากวันที่ส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง  และคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กําหนด กรรมการจะประกาศทีมที่ ได้รับ          
การคัดเลือกให้เข้าแข่งขันทราบภายในวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 

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



๕ 

 

ใบสมัครเข้าแข่งขันขับรอ้งสรภัญญะ 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม 
วันที่   ๑๐ – ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
…………………………………........... 

 
ประเภท       (     )   นักเรียน                  (     )   ประชาชน 

 
 

      วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ข้าพเจ้า (หัวหน้าทีม).........................................................................................อายุ......................ปี 
บ้านเลขที่ ......................หมู่ที่ .....................บ้าน .................................................................................                 
ถนน...................................................ตําบล........................................อําเภอ..............................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.................................................. 
ช่ือทีม………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ 
 ข้าพเจ้า ยินดีจะปฏิบัติตามกติกาที่ กําหนดทุกประการ  การพิจารณาตัดสินเป็นสิทธิขาดของ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 คณะผู้ขับร้องสรภัญญะมีจํานวน  ๑๐  คน     ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 
 

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

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

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

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

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

๖.ช่ือ.........................................นามสกุล................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

๗.ช่ือ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 
 

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

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

๑๐.ช่ือ......................................นามสกุล................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี 



๖ 

 

ผู้ฝึกสอน  
 ๑. ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................. 
              โทรศัพท์ ......................................................... 
 
 

 ๒. ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................. 
              โทรศัพท์ ......................................................... 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ หัวหน้าทีม 
             (........................................................) 
 
 
สถานทีร่ับสมัคร 
 รับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม          
วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
  โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท ์๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐ 
  chaturong-111@hotmail.com,  www.chaimongkol.net 
  ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙    
  รับสมัครจํานวนจํากัด  ประเภทละ  ๑๐   ทีมเท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

กําหนดการแข่งขันขับรอ้งสรภัญญะ 
 “งานทอฝา้ยสายบญุจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 
วันที่   ๑๐ – ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
……………………………………………. 

 
วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     แข่งขันประเภทนักเรียน 
  ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน   

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน   
  ๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. การแข่งขันขับร้องสรภัญญะ 

๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา 
    ประกาศผลการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ  ประเภทนักเรียน 
     
วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป 
  ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน   

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน   
  ๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. การแข่งขันขับร้องสรภัญญะ 

๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา 
     ประกาศผลการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ   ประเภทประชาชนทั่วไป   
 ๑๙.๐๐ น.  มอบรางวัลการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ  
        ประเภทนักเรียน และประเภทประชาชนท่ัวไป 
     และถ่ายภาพร่วมกัน 
 
หมายเหตุ 

๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง  หลังการประกาศผลแล้ว 
๒. ผู้จะมอบรางวัล  หากการแขง่ขันน้ัน ๆ มีผูอุ้ปถัมภ์  ใหผู้อุ้ปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง 
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร  ใหป้ระธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแข่งขันขบัร้องสรภญัญะ 
 “งานทอฝา้ยสายบญุจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 
วันที่   ๑๐ – ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ 
๑. รางวัลชนะเลิศ                 ทั้ง ๒  ประเภท ๆ ละ ๕,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ทั้ง ๒  ประเภท ๆ ละ ๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.-  
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒          ทั้ง ๒  ประเภท ๆ ละ   ๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.-  
๔. รางวัลชมเชย ทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล ๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-  
๕. เงินบํารุงทีม  ทั้ง  ๒  ประเภท  รวม  ๒๐  ทีม ๆ ละ ๑,๕๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-  
๖. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  รวม  ๑๓  คน ๆ ละ ๒ วัน ๕๐๐.- ๑๓,๐๐๐.-  
๗. ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ประเภทละ  ๑  ใบ ๆ ละ ๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.-  

รวมเป็นเงินทั้งหมด ๗๒,๐๐๐.-  
 
 
ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ  จะมีสิทธิต่างๆดังนี ้
 ๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน  จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน    จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว 
 ๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน  ในวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๖. เป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง  เมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภทน้ัน ๆ แล้ว   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

เกณฑ์การประกวดหมอลํากลอน 
 “งานทอฝา้ยสายบญุจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 

วันที่  ๑๐ – ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

............................................................ 
 

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 และรายละเอียดการแข่งขนั 
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 ตัดสินเพ่ือรับรางวัลต่อไปน้ี  
   ๑) รางวัลชนะเลิศ   
   ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑      
   ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
  ๔) รางวัลชมเชย  ๑  รางวัล   
 ๒.๔ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  ใช้เวลาทีมละ  ๒๐ นาที โดยเริ่มการแข่งขันต้ังแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น.     
ของแต่ละวัน เป็นต้นไป 

 

๓. คุณสมบัติผู้เขา้ประกวด 
   ๓.๑ ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม  ต้องประกอบด้วย หมอลําฝ่ายชาย ๑ คน หมอลําฝ่ายหญิง ๑ คน และ      
หมอแคน  ๑  คน 
 ๓.๒ ประเภทเยาวชน  ทีมละ  ๓  คน  ประกอบด้วยเยาวชนที่มีอายุ ต้ังแต่  ๑๒ ปี – ๑๙ ปี  
 ๓.๓ ประเภทประชาชนทั่วไป  ทีมละ  ๓  คน  ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุต้ังแต่  ๒๐  ปี ขึ้นไป 
           ๓.๔ ผู้เข้าประกวดแต่ละประเภทต้องไม่เป็นหมอลํามืออาชีพ หรือมีสญัญาสังกัดคณะใดๆ 
 ๓.๕ ผู้เข้าประกวดทีมต่าง ๆ ต้องมีกลอนลําของตนเอง 

 

๔. กติกาการแข่งขัน 
 ๔.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นหรือชุดพ้ืนบ้านอีสานและควรเป็น    
ชุดเดียวกันทั้งทีม       

๔.๒  แต่งหน้า แต่งผมพองาม 
 ๔.๓  ทุกทีมที่เข้าประกวดต้องมีกลอนลํา ประกอบด้วย 
   ๑)  กลอนลําไหว้พระ  ไหว้ครู  
  ๒)  กลอนลําแนะนําตัว/แนะนําคณะหรือท้องถิ่น   
   ๓)  กลอนลําโชว์  มีเน้ือหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความปรองดอง    
การส่ งเสริมคุณ ธรรม   จริยธรรม   วรรณคดี  พระพุทธศาสนา   การส่ งเสริม เศรษฐกิจพอเพี ยง                 
และบทเทิดพระเกียรติในหลวง   

 ๔)  กลอนลําลา 



๑๐ 

 

๔.๔ ทํานอง ประกอบด้วย ลําทางสั้น ทางยาว และลําเต้ย 
 ๔.๕  เวลาในการแข่งขันแต่ละทีมอยู่ในระหว่างเวลา  ๑๘ – ๒๐  นาที  ถ้าเกินกําหนดจะถูกตัดคะแนน  
๕ นาทีแรก ๑ คะแนน นาทีต่อไป นาทีละ ๑ คะแนน 

๔.๖  ทีมผู้เข้าประกวดหมอลํากลอนทุกทีมต้องส่งบทกลอนลําที่ใช้ในการประกวดต่อคณะกรรมการ   
จํานวน  ๕  ชุด 
 ๔.๗ หมอลําที่เข้าประกวดจะต้องนําแคนมาด้วย 

๔.๘ การตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 

๕. หลักฐานการสมัคร 
 ๕.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ 
 ๕.๒ สําเนาบัตรประชาชน  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองเอกสารทุกฉบับ 

 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 
๑. เน้ือหากลอนลํา  ๓๐ 
๒. นํ้าเสียง ๓๐ 
๓. ท่วงทํานองถูกต้อง ๒๐ 
๔. ลีลาท่าทาง ๑๐ 
๕. การแต่งกาย ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
  

หมายเหตุ   เกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
  โดยมติของคณะกรรมการและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

๗. ประเภทรางวัล 
 แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้ 
 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. ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร  และรางวัลค่าพาหนะทีมละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 

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



๑๑ 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่มีทีมแต่ละประเภทสมัครเกิน  ๑๐  ทีม  คณะกรรมการจะให้สิทธ์ิทีมที่สมัครก่อน     
มีสิทธิเข้าแข่งขัน  โดยพิจารณาจากวันที่ส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง  และคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กําหนด กรรมการจะประกาศทีมที่ ได้รับ          
การคัดเลือกให้เข้าแข่งขันทราบภายในวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 
๙. การรายงานตัว 
  ผู้เข้าประกวดหมอลํากลอนทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  ตามวัน เวลา ดังน้ี 
   ๑. วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  แข่งขันประเภทเยาวชน 
    ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   
 ๒. วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  แขง่ขันประเภทประชาชนท่ัวไป 
   ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   
  ณ  กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม” วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ใบสมัครเข้าประกวดหมอลํากลอน 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม 
วันที่   ๑๐ – ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
…………………………………........... 

ประเภท       (     )   เยาวชน                  (     )   ประชาชนท่ัวไป 
 

      วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ข้าพเจ้า (หัวหน้าทีม).........................................................................................อายุ......................ปี 
บ้านเลขที่ ......................หมู่ที่ .....................บ้าน .................................................................................                 
ถนน...................................................ตําบล........................................อําเภอ..............................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.................................................. 
ช่ือทีม………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมอลํากลอน   
 ข้าพเจ้า ยินดีจะปฏิบัติตามกติกาที่ กําหนดทุกประการ  การพิจารณาตัดสินเป็นสิทธิขาดของ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
 ทีมผู้เข้าประกวดหมอลํากลอนมีจํานวน  ๓  คน     ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี 
๑. หมอลําฝ่ายชาย 

ช่ือ.......................................................................นามสกุล................................................................... 
เกิดวันที่.............เดือน...............................พ.ศ......................อายุ...........ปี  
โทรศัพท์มือถือ .......................................................................................... 

๒. หมอลําฝ่ายหญิง 
ช่ือ.......................................................................นามสกุล................................................................... 
เกิดวันที่.............เดือน...............................พ.ศ......................อายุ...........ปี  
โทรศัพท์มือถือ .......................................................................................... 

๑. หมอแคน 
ช่ือ.......................................................................นามสกุล................................................................... 
เกิดวันที่.............เดือน...............................พ.ศ......................อายุ...........ปี  
โทรศัพท์มือถือ .......................................................................................... 
 

สถานทีร่ับสมัคร 
 รับใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม          
วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
  โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท ์๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐ 
  chaturong-111@hotmail.com,  www.chaimongkol.net 
  ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙    
  รับสมัครจํานวนจํากัด  ประเภทละ  ๑๐   ทีมเท่านั้น  

 
 



๑๓ 

 

กําหนดการประกวดหมอลํากลอน 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม” 

วันที่   ๑๐ – ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

……………………………………………. 
 
วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ประกวดประเภทเยาวชน 
  ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน   

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าประกวดและช้ีแจงหลักเกณฑ์การประกวด   
  ๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. การประกวดหมอลํากลอน 

๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา 
    ประกาศผลการประกวดหมอลํากลอน  ประเภทเยาวชน 
     
วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ประกวดประเภทประชาชนท่ัวไป 
  ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน   

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าประกวดและช้ีแจงหลักเกณฑ์การประกวด   
  ๑๓.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. การประกวดหมอลํากลอน 
  ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา 
     ประกาศผลการประกวดหมอลํากลอน  ประเภทประชาชนทั่วไป 
 ๑๙.๐๐ น.  มอบรางวัลการประกวดหมอลํากลอน 
        ประเภทเยาวชน  และประเภทประชาชนท่ัวไป 
     และถ่ายภาพร่วมกัน 
 
 
หมายเหตุ 

๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง  หลังการประกาศผลแล้ว 
๒. ผู้จะมอบรางวัล  หากการประกวดแข่งขันน้ัน ๆ มีผู้อุปถัมภ์  ใหผู้้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง 
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร  ใหป้ระธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกวดหมอลํากลอน  
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม” 

วันที่   ๑๐ – ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ 

๑. รางวัลชนะเลิศ                 ทั้ง ๒  ประเภท ๆ ละ ๕,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ทั้ง ๒  ประเภท ๆ ละ ๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.-  
๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒          ทั้ง ๒  ประเภท ๆ ละ   ๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.-  
๔. รางวัลชมเชย ทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล ๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-  
๕. เงินบํารุงทีม  ทั้ง  ๒  ประเภท  รวม  ๒๐  ทีม ๆ ละ ๑,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-  
๖. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  รวม  ๑๓  คน ๆ ละ ๒ วัน ๕๐๐.- ๑๓,๐๐๐.-  
๗. ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ประเภทละ  ๑  ใบ ๆ ละ ๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.-  

รวมเป็นเงินทั้งหมด ๖๒,๐๐๐.-  
 
 
ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่าง ๆ  จะมีสิทธต่ิาง ๆ ดังนี ้
 ๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน  จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน    จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว 
 ๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน  ในวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๖. เป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง  เมื่อประกาศผลการประกวดแข่งขันประเภทน้ัน ๆ แล้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

หลักเกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 

วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

……………………………………… 
 
๑. ประเภทของการประกวด    แยกเป็น  ๒ ประเภท   ดังน้ี 

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  ช่ัวโมง  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 ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุต้ังแต่  ๒๐  ปี ขึ้นไป 

 
๔. หลักฐานการสมัคร 
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ 
 ๔.๒ สําเนาบัตรประชาชน  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองเอกสารทุกฉบับ 

 
๕. การสมัคร 
 ให้ทีมที่ประสงค์จะเข้าประกวดแข่งขันฯ  ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน    
ถิ่นอุบล คนมีธรรม   

วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท ์๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐ 

Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net 
ส่งรายชื่อผูส้มัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมภายในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รับสมัครจํานวนจํากัด  ประเภทละ  ๑๒  ทีมเท่านัน้ 
 
๖. การแต่งกาย 
 แต่งกายชุดพ้ืนเมือง   ในทีมเดียวกันควรแต่งชุดลักษณะเดียวกัน 

 
๗. ค่าบํารุงทีม 
 ทุกทีมที่ได้เข้าแข่งขัน  จะได้รับเงินค่าบํารุงทีม   ทีมละ  ๑,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

๘. การรายงานตัว 
  ผู้เข้าประกวดทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  ตามวัน เวลา ดังน้ี 
 วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.   
  ณ  กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ณ  วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกลา่ว ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 
  หมายเหตุ กรณีที่มีทีมผู้สมัครเข้าประกวดแต่ละประเภทมากกว่า ๑๒ ทีม กรรมการจะประกาศ 
       ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดทราบภายในวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
      โดยยึดเง่ือนไขเวลาที่ส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง และคุณสมบัติของผู้สมัคร  
    เข้าประกวดต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

วิธีการประกวดและการจัดเตรียมอุปกรณ์งานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม” 

วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

……………………………………………………. 
 

๑. วิธีการประกวด 
  ๑ .๑  นําใบตองมาประดิษฐ์เป็นขันหมากเบ็ง  คือพานพุ่มใส่ดอกไม้  หรือของบูชา ๕  อย่าง                 
ใช้ใบตองทําเป็นซวย (กรวย) พับกลีบติดรอบซวยเรียงลดหล่ันลงมาตามลําดับ ประดับด้วยดอกไม้มงคล           
ขนาดของพานเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗  น้ิว  สูง  ๖ – ๘  น้ิว  (ผู้จัดการแข่งขันจัดหาให้) จํานวนทีมละ ๒ คู่       
(พาน ๔ ใบ) 
   ๑.๒ ผู้เข้าประกวดนําวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดทํามาเอง ดังน้ี 

- ดอกไม้สดที่ยังไม่แปรรูป   
   - ใบตอง  ไม้กลัด  ด้ายเย็บ  และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ยังไม่แปรรูป  แต่ละทีม      
                       ต้องนํามาให้คณะกรรมการตัดสินการประกวด ตรวจสอบก่อนเริ่มการประกวด 

- เอกสารประกอบการทําขันหมากเบ็ง เช่น แผ่นพับ สําหรับกรรมการผู้ตัดสินการประกวด 
๑.๓ จํานวนขันหมากเบ็งที่แต่ละทีมต้องจัดทําเพ่ือการประกวด  จํานวน  ๒  คู่ 

   ๑.๔ การประดิษฐ์เน้นตามแบบโบราณเป็นสําคัญ  ผู้เข้าประกวดสามารถตกแต่งพานขันหมากเบ็ง
เพ่ือให้ขันหมากเบ็งแบบโบราณที่ประดิษฐ์ มีความโดดเด่นสวยงามตามยุคสมัยได้ โดยถือเป็นคะแนน        
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 

๒.  การจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ 
๒.๑  ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกวดและตกแต่งมาเอง 
๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งขันหมากเบ็งมาก่อนการประกวด 
 

๓. เกณฑ์การให้คะแนน     คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 
๑. ขนาด  รูปทรง  และสัดส่วน ถูกต้องตามความหมาย ๓๐ 
๒. ความประณีต  สวยงาม ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐ 
๔. วัสดุที่ใช้ถูกต้องตามท่ีกําหนด ๕ 
๕. ความสะอาด  เป็นระเบียบเวลาปฏิบัติงาน ๕ 
๖. งานเสร็จตามเวลาที่กําหนด ๑๐ 
๗. เอกสารประกอบการทําขันหมากเบ็ง ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
   
  หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 



๑๘ 

 

 รางวัลในการประกวด 
  แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังน้ี 
  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 ถ่ินอุบล คนมีธรรม 

วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท ์๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐ 

Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net 
ส่งรายชื่อผูส้มัครเข้าประกวดแต่ละทีมภายในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รับสมัครจํานวนจํากัด  ประเภทละ  ๑๒  ทีมเท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ใบสมัครประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม” 

วันที่   ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

.................................................... 
 

ประเภท     (    )  นักเรียน  (    )  ประชาชนท่ัวไป 
 

       เขียนที่…………………………………………………….....
      วันที่................เดือน......................................พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ช่ือทีม.................................................................บ้าน..................................................หมู่ที่..................... 
ตําบล............................................อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................ 
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าประกวดงานประดิษฐ์ใบตอง ประเภทขันหมากเบ็ง “งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน 
ถิ่นอุบล คนมีธรรม”  โดยมีผู้ร่วมทีมดังต่อไปน้ี 
 

๑.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่..................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
  

๒.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่..................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 

๓.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่...................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................            
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................  
 

๔.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่...................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................  
๕.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี             
อยู่บ้านเลขที่...................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 
 
 



๒๐ 

 

 ผู้ควบคุมทีม  ช่ือ..............................................นามสกุล.............................................อายุ...........ปี               
อยู่บ้านเลขที่................บ้าน.................................................หมู่ที่............ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 

 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผู้สมัคร 
       (................................................................) 
 
 
(ลงช่ือ)................................................................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. ส่งรายช่ือผู้สมัครเข้าประกวดแต่ละทีมภายในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

กําหนดการประกวดงานประดิษฐใ์บตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 

วันที่   ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

………………………………………….. 
 
วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     
 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  ลงทะเบียน   
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การประกวด   
๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง  
๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.  คณะกรรมการให้คําแนะนํา 

     ประกาศผลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
๑๙.๐๐ น.   มอบรางวัลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง  
      และถ่ายภาพร่วมกัน 
 

 
หมายเหตุ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม” 

วันที่   ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ 
๑. รางวัลชนะเลิศทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.-  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๒,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.-  
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ   ๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.-  
๔. รางวัลชมเชย ทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล ๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-  
๕. เงินบํารุงทีม  ทั้ง  ๒  ประเภท  รวม  ๒๔  ทีม ๆ ละ ๑,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.-  
๖. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  รวม  ๑๓ คน ๆ ละ ๕๐๐.- ๖,๕๐๐.-  
๗. 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 

 

หลักเกณฑ์การแข่งขันการเล่านิทานพืน้บ้านดว้ยภาษาถ่ิน      
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 

วันที่  ๑๐ – ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

......................................... 
 
๑. คุณสมบัติผู้เขา้แข่งขนั  แยกเป็น  ๒ ประเภท   ดังน้ี 

๑.๑  นักเรียนระดับประถมศึกษา 
๑.๒  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
๒. ประเภทและจํานวนผูเ้ขา้แข่งขัน 
 การเล่านิทานให้มีผู้ เล่าเรื่อง จํานวน ๑ คนและผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงประกอบเร่ืองได้ไม่ เกิน 
จํานวน  ๕  คน  ต่อ ๑ เรื่อง รวมท้ังสิ้นไม่เกิน ๖ คน 

๒.๑  ระดับประถมศึกษา  รวมทั้งหมดไม่เกิน  ๑๐  ทีม 
๒.๒  ระดับมัธยมศึกษา    รวมทั้งหมดไม่เกิน  ๑๐  ทีม 

๒.๓  โรงเรียนแต่ละแห่ง สามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง ๒ ระดับ ๆ ละ  ๑ ทมี 
 

๓. วิธีดําเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 ๓.๑ ดําเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่วันที่ ๑๐ และ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ดังน้ี 
   ๑) วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ดําเนินการแข่งขันระดับประถมศึกษา  
   ๒) วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ดําเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา 
  ๓) การแข่งขันแต่ละระดับ ตัดสินเพ่ือรับรางวัลต่อไปน้ี  

๑) รางวัลชนะเลิศ   
    ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    
    ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
   ๔) รางวัลชมเชย  ๖  รางวัล   

๓.๒  นิทานที่เล่าจะต้องเป็นนิทานที่แต่งขึ้นเอง (ไม่ใช่นิทานที่มีการเผยแพร่อยู่แล้ว)   
 ๓.๓  เน้ือหาของนิทานเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี  ความปรองดองสมานฉันท์ 
และมีความสนุกสนานประเทืองอารมณ์ 

๓.๔ ภาษาที่ใช้ในการเล่านิทาน  ใช้ภาษาถิ่นในพ้ืนที่ของตนเองได้ทุกภาษาในจังหวัดอุบลราชธานี 
๓.๕ เวลาที่ใช้  ใช้เวลาในการแข่งขันดังน้ี 

  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  การแต่งกาย ให้แต่งเคร่ืองแบบนักเรียนเท่าน้ัน (ไม่รวมถึงชุดประจําวัน เช่น ชุดขาว หรือ        
ชุดพ้ืนเมือง หรือ ชุดพละ)  
  ๓.๗  ไม่ใช้ฉากประกอบการเล่านิทานยกเว้นอุปกรณ์ประกอบการเล่านิทานตามความเหมาะสม 



๒๔ 

 

๓.๘  เปิดแผ่นเสียง CD ดนตรีประกอบการแสดงได้ 
๓.๙  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรและทีมที่ชนะจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  ดังน้ี 
        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 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 
๑. เน้ือหาสาระเน้นความรัก ความสามัคคี ปรองดอง มีข้อคิด คติเตือนใจ ๒๐ 
๒. รูปแบบการเล่า  การนําเสนอ และการสรุปเน้ือเรื่อง  ๒๐ 
๓. ใช้ภาษาท้องถิ่นถูกต้องและมีความต่อเน่ืองในการเล่า ๒๐ 
๔. การใช้นํ้าเสียง ท่าทาง และอารมณ์สอดคล้องกับ เน้ือเรื่อง ๒๐ 
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบ เหมาะสม    ๑๐ 
๖. ใช้เวลาตามกําหนด ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

๕.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ๕.๑ คณะกรรมการการตัดสิน  คัดเลือกผูท้ีไ่ด้คะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี 
  คะแนน ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับยอดเย่ียม 
  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 
หรือครูผู้ควบคมุ ที่มคีวามรู้เรือ่งนิทาน 

๕.๒.๒ ใหค้ณะกรรมการบันทึกข้อคิดเห็นการตัดสินประกอบการพิจารณา 
 

๗.  สถานที ่
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 ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล      
คนมีธรรม 
  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
  โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท ์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 งามลํ้าศีล ๕   
   วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
   โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท ์๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐   
   Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net 

หมายเหตุ   สถานที่และระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

ใบสมัครการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านดว้ยภาษาถ่ิน       
 “งานทอฝา้ยสายบญุจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 

วันที่  ๑๐ – ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

.................................................... 
 

ระดับ     (    )   ประถมศึกษา  (    )  มัธยมศึกษา 
 

       เขียนที่……………………………………………………..... 
     วันที่..................เดือน.................................................พ.ศ. ๒๕๕๙
ช่ือทีม..........................................................โรงเรียน.............................................................................................
บ้าน .......................................................หมู่ที่................ถนน ..............................................................................
ตําบล.........................................อําเภอ...............................................จังหวัด.......................................................
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าแข่งขันการเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน           
ถ่ินอุบล คนมีธรรม”  โดยมีผู้ร่วมทีมดังต่อไปน้ี 
 

๑.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่..................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 

๒.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่..................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 

๓.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่...................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................            
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................  
 

๔.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่...................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................................................. 
 

๕.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี             
อยู่บ้านเลขที่...................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 



๒๗ 

 

 ผู้ควบคุมทีม  ช่ือ..................................................นามสกุล.............................................อายุ...........ปี               
อยู่บ้านเลขที่................บ้าน.................................................หมู่ที่............ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 

 
 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผู้สมัคร 
 (................................................................) 
 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผู้รับรองทีม 
       (................................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

กําหนดการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านดว้ยภาษาถ่ิน  
 “งานทอฝา้ยสายบญุจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 
วันพุธที่  ๑๐ – ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา 

…………………………….……… 
 
วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   (แข่งขันระดับประถมศึกษา) 
 

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น. ลงทะเบียน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. การแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น  

  ๑๗.๐๐ น.– ๑๘.๐๐น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา  
     ประกาศผลการแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น ระดับประถมศึกษา 
 
วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   (แข่งขันระดับมัธยมศึกษา) 
 

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น. ลงทะเบียน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. การแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น  

  ๑๗.๐๐ น.– ๑๘.๐๐น. คณะกรรมการให้คําแนะนํา  
     ประกาศผลการแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น ระดับมัธยมศึกษา  

๑๙.๐๐ น.   มอบรางวัลการแข่งขันเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น ระดับประถมศึกษา 
    และระดับมัธยมศึกษา 
     ถ่ายภาพร่วมกัน 

       
หมายเหตุ 

๔. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง  หลังการประกาศผลแล้ว 
๕. ผู้จะมอบรางวัลหากการแข่งขันน้ันๆมผีู้อุปถัมภ์ให้ผู้อุปถมัภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง 
๖. ส่วนการมอบเกียรติบัตร  ใหป้ระธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ 

 
 
     

 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านดว้ยภาษาถ่ิน  
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 
วันที่   ๑๐ - ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ 
๑. รางวัลชนะเลิศ  ทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.-  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ทั้ง ๒  ประเภท ๆ ละ ๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.-  
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ทั้ง ๒  ประเภท ๆ ละ ๒,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.-  
๔. รางวัลชมเชย  ทั้ง  ๒  ระดับ  รวม  ๑๒  ทมี ๆ ละ ๑,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.-  
๕. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๒ วัน ๆ ละ  ๘  คน ๕๐๐.- ๘,๐๐๐.-  
๖. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ทั้งสองประเภท  ใบละ 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. ขึ้นเป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเองเมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภทน้ัน ๆ แล้ว   
 
 
 

 
 


