ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2558
********************
ด้วย เทศบาลเมืองสะเตงนอกร่วมกับส่วนราชการและผู้นาชุมชนในตาบลสะเตงนอก ได้กาหนด
จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณตลาดเฉลิมพระเกียรติ
หมู่ที่ 4 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมและดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป การจัดงานประเพณีลอยกระทงครั้งนี้ ได้จัดให้มีการประกวดกระทง
ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์และการประกวดหนูน้อยนพมาศ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกวดกระทงและหนูน้อยนพมาศเนื่องในงานประเพณีลอยกระทง
ประจาปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้จัดทารายละเอียดระเบียบการรับสมัคร
ดังต่อไปนี้
1. การประกวดกระทง แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ประเภทสวยงาม
- กระทง ขนาดเล็ก
- กระทง ขนาดใหญ่
2. ประเภทความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติของกระทงแต่ละประเภท
1. กระทงเล็ก ประเภทสวยงาม
คุณสมบัติดังนี้
(1) กระทงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า 20 เซนติเมตร
(2) ประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติซึ่งย่อยสลายได้ง่าย
(3) วัสดุธรรมชาติสามารถย้อมสีได้
(4) ลอยน้าได้จริงและทรงตัวได้ดีขณะลอยน้า
(5) มีความประณีต สวยงาม
2. กระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม
คุณสมบัติดังนี้
(1) กระทงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า 50 เซนติเมตร
(2) ประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติซึ่งย่อยสลายได้ง่าย ยกเว้นส่วนประกอบที่
เป็นฐานในการลอยน้าให้ใช้ยางรถยนต์ได้
(3) ลอยน้าได้จริงและทรงตัวได้ดีขณะลอยน้า
(4) มีความประณีต สวยงาม
3. กระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติดังนี้
(1) กระทงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า 50 เซนติเมตร
(2) ประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้
(3) กระทงลอยน้าและทรงตัวได้ดีขณะลอยน้า
(4) ความสวยงามและสมดุลของชิ้นงาน
/หลักฐาน…..

-2หลักฐานการสมัคร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
จานวน 1 ฉบับ
เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง
1. เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงาม
(100 คะแนน)
(1) ขนาดรูปทรง
20 คะแนน
(2) การใช้วัสดุธรรมชาติ
30 คะแนน
(3) การลอยน้า
10 คะแนน
(4) การตรงต่อเวลา
10 คะแนน
(5) ความประณีตสวยงาม
30 คะแนน
2. เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม (100 คะแนน)
(1) ขนาดรูปทรง
20 คะแนน
(2) การใช้วัสดุธรรมชาติ
30 คะแนน
(3) การลอยน้า
10 คะแนน
(4) การตรงต่อเวลา
10 คะแนน
(5) ความประณีตสวยงาม
30 คะแนน
3. เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
(100 คะแนน)
(1) ขนาด
10 คะแนน
(2) การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า (วัสดุเหลือใช้จาก
ธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ขวด,เศษผ้า,ถุงนม,ฯลฯ)
20 คะแนน
(3) การลอยน้าและการทรงตัว
20 คะแนน
(4) ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน 30 คะแนน
(5) ความประณีต
20 คะแนน
รางวัลการประกวดกระทง
1. รางวัลการประกวดกระทงเล็ก
ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 1,500.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เงินรางวัล 1,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินรางวัล 800.- บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 500.- บาท
2. รางวัลการประกวดกระทงใหญ่
ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 5,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เงินรางวัล 3,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินรางวัล 2,000.- บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท
/3. รางวัล…..

-33. รางวัลการประกวดกระทงใหญ่
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 5,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เงินรางวัล 3,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เงินรางวัล 2,000.- บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท
การสมัครเข้าประกวด
1. ผู้ ป ระสงค์ ส่ ง กระทงเข้ า ประกวด ติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รประกวดกระทงได้ ที่
กองการศึ ก ษา เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ในวั น และเวลาราชการ สนใจสอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่
โทร.073-202200 ต่อ 601
2. ยื่ น ใบสมั ค รได้ ตั้ งแต่ บั ด นี้ จนถึ ง วั น ที่ 23 พฤศจิก ายน 2558 ณ กองการศึ ก ษา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
วันเวลาและสถานที่ประกวดกระทง
1. ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดต้องนากระทงมาลงทะเบียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ณ บริเวณตลาดเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
2. คณะกรรมการตัดสินฯ จะตัดสินการประกวด ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป
3. หากผู้ส่งกระทงเข้าประกวดนากระทงมาลงทะเบียนเกินเวลาที่กาหนดคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดกระทงจะไม่พิจารณาตัดสินให้คะแนน
4. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นการสิ้นสุด
2) การประกวดหนูน้อยนพมาศ
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1) อายุ 8 – 12 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550)
2) มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดยะลา
3) การแต่งกายชุดไทย (ในวันประกวด)
หลักฐานการสมัคร
1) รูปถ่าย 2 นิ้ว
จานวน 1 รูป
2) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
วิธีดาเนินการประกวด
1. รอบแรก ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวและแนะนาตนเองทุกคน
2. รอบที่ส อง ผู้ เข้า ประกวดทุ กคนแสดงความสามารถพิเศษ คนละไม่เ กิน 5 นาที
(ผู้เข้าประกวดเตรียมแผ่น CD เพลงประกอบการแสดงความสามารถมาเอง)
3. รอบที่สาม ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบสุดท้าย ตอบคาถามที่กองประกวดเตรียมไว้ให้
และประกาศผลการตัดสินการประกวดและมอบรางวัล
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
/รางวัล.....

-4รางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 7,000.- บาท
พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 5,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 4,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 3,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล
เงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
การสมัครเข้าประกวด
ผู้ ส มั ค รรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานได้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่
23 พฤศจิ กายน 2558 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ในวันและเวลาราชการ สนใจสอบถาม
รายละเอียด ได้ที่ โทร.073-202200 ต่อ 601
วัน เวลาและสถานที่ประกวด
1. ผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่กองประกวด ในวันที่
25 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 18.45 น. ณ จุดลงทะเบียน (ข้างเวทีกลาง) บริเวณตลาด
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
2. ประกวดหนูน้อยนพมาศตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง บริเวณตลาด
ตลาดเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

หมายเลข.........................

ใบสมัครประกวดหนูนอ้ ยนพมาศ
เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2558
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประวัติผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล…………………………………………….………………………….ชื่อเล่น..................................อายุ.............ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด..........................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่………………..…...หมู่ที่…..……..ตรอก/ซอย.…………………….…….………….……………
ถนน.................................................ตาบล………………………อาเภอ......................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์...................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................................
ปัจจุบันกาลังศึกษาระดับชั้น........................ชื่อสถานศึกษา.........................................................................
ความสามารถพิเศษที่ใช้ในการประกวด.......................................................................................................
ผู้ปกครอง
ชื่อ................................................................สกุล..............................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่………....หมูท่ ี่………………ถนน...........................................ตาบล…………….…….…..………
อาเภอ...........................จังหวัด..........................เบอร์โทรศัพท์…………………………………...……………………….
อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2558
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นที่ได้กรอกเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………..…………..………………………ผู้สมัคร
(…….…………………….………………..)
วันที่…….…เดือน……….………..………พ.ศ.๒๕๕๘

หมายเลข........................

ใบสมัครประกวดกระทง
เนื่องในงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2558
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ชื่อ – สกุล…………………………………………….…………………………....................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่………………..…...หมู่ที่…..……..ตรอก/ซอย.…………………….…….………….……………
ถนน.................................................ตาบล………………………อาเภอ......................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์........................................เบอร์โทรศัพท์..................................................................................
มีความประสงค์ขอส่งกระทงเข้าประกวดในงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2558 ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยส่งกระทงในนาม.......................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ชื่อบุคคล/หน่วยงาน/ชุมชนส่งเข้าประกวด)
ประเภทสวยงาม ขนาดเล็ก
ประเภทสวยงาม ขนาดใหญ่
ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ลงชื่อ……………..…………..………………………ผู้สมัคร
(…….…………………….………………..)
วันที่…….…เดือน……….………..………พ.ศ.๒๕๕๘
หมายเหตุ 1. นากระทงมาส่งที่โต๊ะรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ถึง 19.00 น.
2. การประกวดกระทง เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ บริเวณตลาดเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

* หากส่งกระทงหลังเวลาที่กาหนด กระทงของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา *

