
ใบแทรก 
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน 

“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๘  ประจําปี ๒๕๕๙  จังหวัดอุบลราชธาน ี
วันที่  ๑๐ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙    

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี
......................................... 

 คณะกรรมการจัดงาน “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๘  ประจําปี ๒๕๕๙ จังหวัด
อุบลราชธานี ได้มีการประชุมปรึกษาหารือแนวปฏิบัติการจัดงานดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของสํานัก
นายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบ ดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต รัฐบาลได้ขอความร่วมมืองดจัดงานมหรสพและ
กิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา ๑ เดือน คณะกรรมการจัดงาน “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”              
มีมติเก่ียวกับการประกวดแข่งขัน ดังน้ี 
๑. งดการประกวดหมอลํากลอน และให้คงการจัดประกวดแข่งขันไว้  ๓  กิจกรรม คือ 
 ๑.๑ การแข่งขันขับร้องสรภัญญะ 
 ๑.๒ การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
 ๑.๓ การแข่งขันการเล่านิทานพ้ืนบ้านด้วยภาษาถิ่น 
๒. ปรับเกณฑ์การประกวดแข่งขันให้เหมาะสมดังน้ี   
 ๒.๑ การแข่งขันขับร้องสรภัญญะ 
   ๒.๑.๑ การแข่งขันแต่ละประเภทไม่กําหนดจํานวนทีมที่เข้าแข่งขัน  รับสมัครทีมละ ๑๐  คน   
  ๒.๑.๒ วัน เวลา และรายละเอียดการแข่งขัน 

   ๑) วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     แข่งขันประเภทนักเรียน   ณ  เวทีกลาง 
   ๒) วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป   ณ  เวทีกลาง 

     ๓) เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  ใช้เวลาทีมละ ๑๘ – ๒๐ นาที โดยเร่ิมการแข่งขันต้ังแต่เวลา   
๐๙.๐๐ น. ของแต่ละวัน เป็นต้นไป 
     ๔) การเรียงลําดับทีมเพ่ือเข้าแข่งขันของแต่ละประเภท จะจัดเรียงลําดับที่ของทีม        
ที่เข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่แต่ละทีมส่งใบสมัครตามลําดับก่อนหลัง  โดยจะแจ้งให้แต่ละทีมทราบภายในวันที่       
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
   ๒.๑.๓ กติกาการแข่งขัน   บทขับร้องที่เป็นบทโชว์ ปรับใหม่ ดังน้ี 
    บทโชว์ มีเน้ือหาเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วรรณคดี พระพุทธศาสนา     
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  และบทถวายความอาลัยเพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
  ๒.๑.๔ การรายงานตัว 
     ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการตามวัน เวลา ดังน้ี 
๑. วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  แข่งขันประเภทนักเรียน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.   
๒. วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.   
  ณ  กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 ๒.๑.๕ การรับสมัคร 
   เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  ปิดรับสมัครภายในวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

**หมายเหตุ  รายละเอียดนอกจากนี้คงเดิม 



 ๒.๒ การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
  ๒.๒.๑ การประกวดแต่ละประเภทไม่กําหนดจํานวนทีมที่เข้าประกวด   รับสมัครทีมละ ๕ คน   

 ๒.๒.๒ วัน เวลา และรายละเอียดการประกวด 
   ๑) วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ประกวดประเภทนักเรียน นักศึกษา   
   ๒) วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป    

    ๓) เวลาที่ใช้ในการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง ของผู้เข้าประกวด             
แต่ละประเภท  ใช้เวลา  ๓  ช่ัวโมง  ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ของแต่ละวัน  

   ๒.๒.๓ การรายงานตัว  
     ผู้เข้าประกวดทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  ตามวัน เวลา ดังน้ี 
๑. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกวดประเภทนักเรียน นักศึกษา  ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   
๒. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   
 ณ  กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 ๒.๒.๔ การรับสมัคร 
   เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  ปิดรับสมัครภายในวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

**หมายเหตุ  รายละเอียดนอกจากนี้คงเดิม 
 

   ๒.๓ การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถ่ิน 
  ๒.๓.๑ การแข่งขันแต่ละประเภท  รับสมัครประเภทละ ๑๐ ทีมเท่าน้ัน      
  ๒.๓.๒ วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน   ดําเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่
วันที่ ๑๐ และ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ดังน้ี 
    ๑) วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ดําเนินการแข่งขันระดับประถมศึกษา  
    รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น. 
   ๒) วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ดําเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา  
    รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น. 
   ๓) การแข่งขันแต่ละระดับ ตัดสินเพ่ือรับรางวัลต่อไปน้ี  

 ๑. รางวัลชนะเลิศ   
     ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    
     ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
    ๔. รางวัลชมเชย  ทุกทีมที่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  จะได้รับรางวัลชมเชย    
       ๔) เน้ือหาของนิทานเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง
สมานฉันท์ และมีข้อคิด คติเตือนใจ 
    ๕) การแต่งกาย ให้แต่งเคร่ืองแบบนักเรียนเท่าน้ัน 
  ๒.๓.๓ การรับสมัคร 
    รับสมัครจํานวนจํากัด  ระดับละ  ๑๐  ทีมเท่าน้ัน  เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
ปิดรับสมัครภายในวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
   

**หมายเหตุ  รายละเอียดนอกจากนี้คงเดิม 


