ประกาศเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๑
---------------------------------------ดวยประเพณีลอยกระทง ถือวา เปนประเพณีเกาแกของไทยที่มีตั้งแตครั้งสมัยสุโขทัย ตรงกับ
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ของทุกป- สําหรับป-นี้ ตรงกับ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เพื่อเปนการอนุรักษ5และสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาติใหดํารงอยูสืบไป เทศบาลเมือง
สุไหงโก-ลก จึงไดกําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป- ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีรายละเอียดในการจัดงาน
ดังตอไปนี้
๑. กําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดงาน
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สวนสิรินธร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมีการกําหนด
กิจกรรม ดังนี้
เวลา ๑๖.๓๐ น.  รับรายงานและลงทะเบียน ประเภทขบวนแห กระทง
ณ บริเวณถนนเทศปฐม (หนา ร.ร.บานสุไหงโก-ลก)
เวลา ๑๗.๐๐ น.  เริ่มขบวนแห จาก ถนนเทศปฐม (หนา ร.ร.บานสุไหงโก-ลก) - ถึงจุดสิ้นสุด ณ สวนสิรินธร
เวลา ๑๘.๐๐ น.  ดนตรีบรรเลง
- รับรายงานตัว / ลงทะเบียนผูเขาประกวดนางนพมาศ
- การแสดงกิจกรรมบนเวที
เวลา ๑๙.๓๐ น.  พิธีเปGดงาน
- ประธานในพิธี (นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก) กลาวเปGดงาน
- ลอยกระทงปฐมฤกษ5
- ลอยโคมลอย
- แขกรับเชิญ ประชาชน รวมลอยกระทง
- ประกวดนางนพมาศ
- ดนตรีบรรเลง/การแสดง
- ประกาศผลนางนพมาศ รอบแรก
- การแสดงบนเวที
- ประกวดนางนพมาศ รอบสอง
- ประกาศผล มอบรางวัล
- ปGดงาน
/ ๒. มีรายละเอียด...

-๒๒. มีรายละเอียดหลักเกณฑ*การจัดกิจกรรม
๒.๑ การประกวดกระทงใหญ. มีการประกวด ๒ ประเภท คือ
- ประเภทสวยงาม
- ประเภทความคิดสรางสรรค5
๒.๑.๑ มีข0อกําหนด ดังต.อไปนี้
(๑) ฐานกระทงมีเสนผาศูนย5กลาง ๑.๐๐ เมตร ขึ้นไป
(๒) การจัดรูปทรงสมสวน และมีความสมบูรณ5ของรูปทรง – รูปแบบ
(๓) ความกลมกลืนของสีสันและการตกแตง
(๔) ใชวัสดุที่ทําใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(๕) ความประณีต สวยงามในการจัดทํากระทง
(๖) มีความหมายชัดเจน และการนําเสนอ
(๗) มีเอกลักษณ5 คงรูปแบบและลักษณะของกระทงตามประเพณี และการรวมขบวนแห
๒.๑.๒ เกณฑ*การให0คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้
(๑) ความสมบูรณ5ของรูปทรงและแบบ (ความสมดุล, รูปทรง, ธูปเทียน) = ๒๕ คะแนน
(๒) ความกลมกลืนของสีสันและการตกแตง (กลีบบัว, การตกแตงแสงสี, สี, ความกลมกลืน)
= ๓๐ คะแนน
(๓) รูปแบบ (ความสวยงาม, ความคิดสรางสรรค5)
= ๓๐ คะแนน
(๔) การสื่อความหมาย (การสื่อความหมายชัดเจน, การนําเสนอ)
= ๑๕ คะแนน
๒.๑.๓ วัน เวลา สถานที่ รับสมัครและประกวด
(๑) สมัครไดทุกวัน ในเวลาราชการ ตั้งแตบัดนีจ้ นถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ น.
(๒) ยื่นใบสมัครที่สํานักการศึกษา (สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ชั้น๓)
๒.๒ การประกวดกระทงขนาดกลาง (ประเภทความคิดสรางสรรค5) หนวยงานชุมชน, สมาคม, ชมรม
๒.๒.๑ มีข0อกําหนดดังต.อไปนี้
(๑) ฐานกระทงมีเสนผาศูนย5กลางไมเกิน ๑.๐๐ เมตร
(๒) การจัดรูปทรงสมสวน และมีความสมบูรณ5ของรูปทรง – รูปแบบ
(๓) ความกลมกลืนของสีสันและการตกแตง
(๔) ใชวัสดุที่ทําใหเกิดผลเสียกระทบตอสิง่ แวดลอมนอยทีส่ ุด
(๕) ความประณีต สวยงามในการจัดทํากระทง
(๖) มีความหมายชัดเจนและการนําเสนอ
(๗) มีเอกลักษณ5 คงรูปแบบตามลักษณะกระทงตามประเพณี และการรวมขบวนแห

/ ๒.๒.๒ เกณฑ5...

-๓๒.๒.๒ เกณฑ*การให0คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้
(๑) ความสมบูรณ5ของรูปทรงและแบบ (ความสมดุล, รูปทรง, ธูปเทียน) = ๒๕ คะแนน
(๒) ความกลมกลืนของสีสันและการตกแตง (กลีบบัว, การตกแตงแสงสี, สี, ความกลมกลืน)
= ๓๐ คะแนน
(๓) รูปแบบ (ความสวยงาม, ความคิดสรางสรรค5)
= ๓๐ คะแนน
(๔) การสื่อความหมาย (การสื่อความหมายชัดเจน, การนําเสนอ)
= ๑๕ คะแนน
๒.๒.๓ วัน เวลา สถานที่ รับสมัครและประกวด
(๑) สมัครไดทุกวัน ในเวลาราชการ ตั้งแตบัดนี้จนถึงที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
(๒) ยื่นใบสมัครที่สํานักการศึกษา (สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ชั้น๓)
๒.๓ การประกวดกระทงใบตอง มีขอกําหนดดังตอไปนี้
มีการประกวด ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภทประถมศึกษา
(๒) ประเภทมัธยม/ประชาชน/ชุมชน
๒.๓.๑ ข0อกําหนดลักษณะของกระทง
(๑) ฐานกระทงตองเปนรูปทรงกลม เสนผาศูนย5กลางไมนอยกวา ๖ นิ้ว
(๒) วัสดุทําดวยใบตอง ประดับดวยดอกไมสด หรือวัสดุธรรมชาติ
(๓) รักษารูปแบบเดิมของกระทงโดยมีธูป เทียน
(๔) ใชวัสดุทองถิ่น
(๕) กระทงทีป่ ระดิษฐ5ตองสามารถลอยน้ําได
๒.๓.๒ ผู0สมัครจัดหาวัสดุและนํามาจัดทํากระทงเอง
๒.๓.๓ สมัครรายบุคคล หรือทีม (ทีมละไม.เกิน ๓ คน)
๒.๓.๔ วัน เวลา สถานที่รับสมัครและประกวด วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานทรายทอง) ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โดยคณะกรรมการฯ จะตัดสินการประกวด เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.
๒.๓.๕ เกณฑ*การให0คะแนนการประกวดกระทงใบตอง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
(๑) ความสมบูรณ5ของรูปทรงและแบบ (ความสมดุล, รูปทรง, ธูปเทียน) = ๒๕ คะแนน
(๒) ความกลมกลืนของสีสันและการตกแตง (กลีบบัว, การแตงสี, สี, ความกลมกลืน)
= ๓๐ คะแนน
(๓) รูปแบบ (ความสวยงาม, ความคิดสรางสรรค5)
= ๓๐ คะแนน
(๔) การสื่อความหมาย (การสื่อความหมายชัดเจน, การนําเสนอ)
= ๑๐ คะแนน
(๕) องค5ประกอบอื่น เชน ความสะอาด, อุปกรณ5การจัดทํากระทง ฯลฯ = ๕ คะแนน

/ ๒.๔ การประกวด...

-๔๒.๔ การประกวดนางนพมาศ มีขอกําหนด ดังตอไปนี้
๒.๔.๑ คุณสมบัติผู0เข0าประกวด
(๑) เปนสตรี อายุ ๑๖ – ๒๘ ป- (เกิด พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๔๕)
(๒) ไมมีประวัติเสื่อมเสีย
(๓) ไมเคยไดรับรางวัลการประกวดนางนพมาศของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(๔) ตองอาศัยอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (นราธิวาส, ปOตตานี, ยะลา)
๒.๔.๒ เอกสารประกอบการสมัคร
(๑) ใบสมัครตามแบบของเทศบาล
(๒) มีหนวยงานราชการ องค5กรเอกชน หรือบุคคลเปนผูสงเขาประกวด
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) ภาพถายขนาดโพสการ5ด จํานวน ๑ ภาพ (ภาพถายครึ่งตัว)
๒.๔.๓ วัน เวลา สถานที่สมัครเข0าประกวด
(๑) สมัครไดทุกวัน ในเวลาราชการ ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
(๒) ยื่นใบสมัครทีส่ ํานักการศึกษา (สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ชั้น ๓)
๒.๔.๔ เงื่อนไขการสมัครการประกวดนางนพมาศ
(๑) ผูสมัครเขาประกวดตองเขาประชุมและจับฉลากหมายเลข ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.
(๒) วันประกวด ผูเขาประกวดแตงกายชุดไทย
(๓) วันประกวด ผูเขาประกวดตองไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ ณ หลังเวทีประกวด
สวนสิรินธร ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น.
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขอเรียนเชิญหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐเอกชน
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไดเขารวมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจําป- ๒๕๖๑ โดยสามารถสมัคร
เขารวมประกวด และแขงขันในงานประเพณีลอยกระทง ไดที่ ชั้น ๓ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หมายเลขโทรศัพท5 ๐-๗๓๖๑-๒๓๙๖
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประกาศผลการตัดสินและรายละเอียดการให0คะแนนของ
คณะกรรมการให0ทราบภายหลัง โดยให0ถือว.าผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป=นอันยุติ
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม ๒๕๖๑

การประกวดนางนพมาศ มีขอกําหนด ดังตอไปนี้
๒.๔.๑ คุณสมบัติผูเขาประกวด
(๑) เปนสตรี อายุ ๑๖ – ๒๘ ป! (เกิด พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๔๕)
(๒) ไมมีประวัติเสื่อมเสีย
(๓) ไมเคยไดรับรางวัลการประกวดนางนพมาศของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
(๔) ตองอาศัยอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (นราธิวาส, ป<ตตานี, ยะลา)
๒.๔.๒ เอกสารประกอบการสมัคร
(๑) ใบสมัครตามแบบของเทศบาล
(๒) มีหนวยงานราชการ องค=กรเอกชน หรือบุคคลเปนผูสงเขาประกวด
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) ภาพถายขนาดโพสการ=ด จํานวน ๑ ภาพ (ภาพถายครึ่งตัว)
๒.๔.๓ วัน เวลา สถานที่สมัครเขาประกวด
(๑) สมัครไดทุกวัน ในเวลาราชการ ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
(๒) ยื่นใบสมัครทีส่ ํานักการศึกษา (สํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ชั้น ๓)
๒.๔.๔ เงื่อนไขการสมัครการประกวดนางนพมาศ
(๑) ผูสมัครเขาประกวดตองเขาประชุมและจับฉลากหมายเลข ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.
(๒) วันประกวด ผูเขาประกวดแตงกายชุดไทย
(๓) วันประกวด ผูเขาประกวดตองไปรายงานตัวตอเจาหนาที่ ณ หลังเวทีประกวด
สวนสิรินธร ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น.

ใบสมัครประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๑
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ สวนสิรินธร อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

เขียนที่......................................................
วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. ๒๕๖๑
ขาพเจา (นางสาว/นาง)...........................................................................................................
หนวยงาน............................................................................................................................................................
ขอสง นางสาว............................................................ชื่อเลน..............สัดสวน....../......./.......สวนสูง..................
เกิดวันที่...............เดือน..........................พ.ศ.................อายุ.........ป& ป'จจุบันอยูบานเลขที่..............หมูที่...........
ถนน................................ตําบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด.........................................
โทร........................................
มีความสามารถพิเศษ คือ....................................................................................................................................
ชื่อสปอนเซอร3…………………………………………………………………………..........โทร……………………….………..…..…….
พรอมนี้ไดแนบสําเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ รูปถายขนาดโพสการ3ด จํานวน ๑ ภาพ และจะปฏิบัติตามระเบียบฯ
หลักเกณฑ3/คุณสมบัติ ตามที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก กําหนดโดยเครงครัด
ลงชื่อ..............................................ผูสมัคร
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................ผูสนับสนุน
(..............................................)

หมายเหตุ : สงกลับภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ชั้น ๓)
โทร. ๐-๗๓๖๑-๒๓๙๖ โทรสาร. ๐-๗๓๖๑-๔๐๐๕

