
 
ก าหนดการ 

งานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี  2555 
ณ  บริเวณริมเขื่อนแม่น  าปราจีนบุรี   

ถนนหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุร ี
เทศบาลเมืองปราจีนบุร ี

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

วันพุธที่  28  พฤศจิกายน  2555 
เวลา  16.00  น. -  ผู้ส่งขบวนแห่และกระทงใหญ่เข้าประกวด  รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่  
      ณ  บริเวณชั้นล่างอาคารส านักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
เวลา  16.30  น. -  ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนที่ออกจากส านักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีไปตามถนน  
      ชัยประสิทธิกุลเดชสุภา  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราษฎรด าริถึงสี่แยกไฟแดง  

   เลี้ยวขวาไปตามถนนเทศบาลด าริ  ผ่านซอย  1  ซอย  2  ซอย  3  ซอย  5 
   เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหน้าเมือง  ผ่านกองอ านวยการแล้วขบวนสลายตัว 
   กระทงใหญ่ที่มากับขบวนประจ าตามจุดที่ก าหนด 

เวลา  18.30  น. -  รับรายงานตัวการแสดงนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ 
   -  รับรายงานตัวผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ  
เวลา  19.00  น. -  เริ่มการแสดงดนตรี  สลับกับการแสดงนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ  
เวลา  19.30  น. -  แขกผู้มีเกียรติ  มาพร้อมกัน  ณ  บริเวณเวทีการประกวด  
เวลา  19.45  น. -  นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อ 
      ประธานในพิธี  

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
   -  ประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมลอยกระทง  
เวลา  20.00  น. -  การประกวดนางนพมาศ  (รอบแรก) 
   -  ประกาศผลการตัดสินประกวดกระทงใหญ่และขบวนแห่พร้อมมอบรางวัล 
   -  การแสดงดนตรี  สลับการแสดงนักเรียน  
   -  การประกวดนางนพมาศ  (รอบสอง) 
   -  การแสดงดนตรี  สลับการแสดงนักเรียน  
   -  การประกวดนางนพมาศ  (รอบตัดสิน)  
   -  ประกาศผลการประกวดนางนพมาศ  พร้อมมอบรางวัล   
เวลา  24.00  น. -  ปิดงาน 
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ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

เรื่อง  การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 
................................................ 

  ด้วย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ก าหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2555 ในวันที่
28 พฤศจิกายน 2555  ณ บริเวณริมเข่ือนแม่น้ าปราจีนบุรี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี  ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การประกวดกระทงใหญ่ 
   หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่  
   1. จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร  
   2. ใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
   3. มีความสวยงาม ประณีต และสร้างสรรค์  
   4. มีความหมายเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา  
   หมายเหตุ  กระทงใหญ่ไม่มีการลอยน้ า  กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนที่รถขบวนแห่
        ของแตล่ะหนว่ยงาน  
   เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกระทงใหญ่       
   1. รูปทรงสมส่วนได้ขนาด  ( 20 คะแนน )  
   2. มีความสวยงาม ประณีต  ( 25 คะแนน )  
   3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( 25 คะแนน )  
   4. การใช้วัสดุ   ( 15 คะแนน )  
   5. สีและแสง   ( 15 คะแนน )  
   การส่งเข้าประกวด  ให้ส่งในนามหน่วยงานพร้อมทั้งต้องมีนางนพมาศนั่งประจ า    
                        กระทง   โดยหน่วยงานที่ส่งจะได้รับค่าตอบแทน หน่วยงานละ  7,000 บาท 
   รางวัลการประกวดกระทงใหญ่ 
   ชนะเลิศ   เงินรางวัล      15,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล      10,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล        8,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   ชมเชย   เงินรางวัล        5,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
  2. การประกวดขบวนแห่ 
   หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่  
   1. มีจ านวนผู้เข้าร่วมขบวนแห่  ไม่น้อยกว่า  50  คน 
   2. ผู้เข้าร่วมขบวนแห่แต่งกายสวยงาม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย  
   3. มีศิลปะการแสดงประกอบขบวนแห่  
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   เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดขบวนแห่ 
   1. จ านวนผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ไม่น้อยกว่า 50 คน ( 20 คะแนน )  
   2. การแต่งกายสวยงาม เหมาะสม   ( 20 คะแนน )  
   3. การจัดรูปขบวน    ( 20 คะแนน )  
   4. ความพร้อมเพรียง    ( 20 คะแนน )  
   5. ศิลปะการแสดง    ( 20 คะแนน )  
   หมายเหตุ   1.  เวลาที่ใช้ในการแสดงประกอบขบวนแห่  ไม่เกิน 10 นาท ี หากแสดง
             เกินเวลาท่ีก าหนดจะถูกตดัคะแนน  
        2. จุดให้คะแนนของคณะกรรมการ  ณ บริเวณกองอ านวยการ ข้างเวที
                        การแสดง (หน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม) เท่านั้น  
   การส่งเข้าประกวด  ให้ส่งในนามหน่วยงาน  โดยหน่วยงานที่ส่งจะได้รับ           
                      ค่าตอบแทนหนว่ยงานละ  3,000  บาท  
   รางวัลการประกวดขบวนแห่ 
   ชนะเลิศ   เงินรางวัล      10,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล        7,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล        5,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   ชมเชย   เงินรางวัล        3,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
  3. การประกวดนางนพมาศ 
   คุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางนพมาศ  
   1. เพศหญิง มีสัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรส หรือไม่เคยผ่าน 
                        การสมรสตามกฎหมายหรอืประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ มาก่อน  
   2. มีอายุ ไม่ต่ ากว่า 17 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร      
                        (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ.2538) 
   3. มีภูมิล าเนา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปราจีนบุรี ติดต่อกันมาแล้ว
                        เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันยื่นใบสมัคร  หรือเป็นผู้ที่เกิดในจังหวัด 
                        ปราจีนบรุี  หรือเคยศึกษาอยู่ในจงัหวัดปราจีนบรุีติดตอ่กันมาแล้วไม่น้อยกว่า    
       5 ปีการศึกษา  หรือก าลังศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
                        1 ปีการศึกษา  
   หลักฐานการรับสมัครการประกวดนางนพมาศ 
   1. ส าเนาทะเบียนหรือสูติบัตร หรือเอกสารที่แสดงว่าเคยศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี 
       มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ใน
       จังหวัดปราจีนบุรี  ติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
   2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา จ านวน 2 ชุด  
   3. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ  
   เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดนางนพมาศ 
   1. รูปหน้า / ผิวพรรณ    ( 20 คะแนน )  
   2. การแต่งกายสวยงาม    ( 20 คะแนน )  
   3. บุคลิกลักษณะท่าทาง กริยามารยาท  ( 15 คะแนน )  
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   4. รูปทรง ลักษณะทรวดทรงสมส่วนสวยงาม  ( 15 คะแนน )  
   5. ไหวพริบปฏิภาณ    ( 15 คะแนน )  
   6. ความสามารถพิเศษ    ( 15 คะแนน )  
   การแต่งกาย  
    การแต่งกายชุดไทยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย  
   ค่าตอบแทนการแต่งกาย 
    นางนพมาศท่ีเข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนการแต่งกายคนละ
   2,000 บาท  
   รางวัลการประกวดนางนพมาศ  
   ชนะเลิศ   เงินรางวัล      15,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล      10,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล        8,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล        6,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
   รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล        4,000     บาท    พร้อมถ้วยเกียรติยศ  
  4. การแสดงนักเรียน 
  5. การแสดงดนตรี  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  หากท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามและยื่น     ใบสมัครได้ที่ กอง
การศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2555    ในวัน เวลา ราชการ หรือติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3721-2483 

   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


