
 
 
 
    

ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 
เร่ือง   ระเบียบรับสมัครการประกวดประดิษฐ์ต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ของประชาชนทั่วไป  

********************** 
ด้วย เทศบาลเมืองล าพูน จะด าเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดล าพูน ประจ าปี 

2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัด
ล าพูน และวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเล็งเห็นความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษ 
เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน           
ในการจัดงานดังกล่าว ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์ต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่ม  หมากเบ็ง            
ของประชาชนทั่วไป ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ บริเวณศาลาบาตร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

 
ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอ

ประกาศระเบียบการประกวดประดิษฐ์ต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ของประชาชนทั่วไป ดังนี้ 
 

จ ำนวนที่รับสมัคร   จ านวน 20 ทีมๆ ละไม่เกิน 10 คน และไม่น้อยกว่า 4 คน  ทุกทีมจะต้องประดิษฐ์ 
ต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่ม  หมากเบ็ง จะเลือกประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้  

กำรประดษิฐต์้นผึ้ง   
๑. วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เป็นหน้าที่ของผู้ร่วมกิจกรรมประกวดต้องน ามาเอง 
๒. ดอกผึ้งสามารถตัด ปัน้ หรือแกะมาก่อนได้ ใหส้วยงามตามประเพณีของภาคเหนือ 
๓. ต้นผึง้ ๑ ต้น ประกอบด้วยดอกผึ้ง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ดอก และจัดเป็นพุ่มใหส้วยงาม 
๔. โครงและฐานท าด้วยต้นกล้วยแกะสลักให้สวยงามตามประเพณีของภาคเหนือ หรือวัสดุ 

ตามความเหมาะสม เมื่อผลงานส าเร็จ เสน้ผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว และไม่เกนิ 15 นิ้ว 
ความสงูไม่เกิน 30 นิ้ว 

 5.  ตกแตง่ใหส้วยงาม แล้วแต่ความเหมาะสมตามประเพณีของภาคเหนือ โดยใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้น 
6.  ให้น าชิ้นงานมาประกอบในบริเวณสถานที่ประกวดเท่านั้น 
7.  มีความแขง็แรง ทนทาน รูปทรงสมส่วน ใช้งานไดจ้ริง 
 

                 /การประดิษฐต์้นดอก... 
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กำรประดษิฐต์้นดอก   
1. วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เป็นหน้าที่ของผู้ร่วมกิจกรรมประกวดต้องน ามาเอง 
2. โครงและฐานท าด้วยหยวกกล้วย แกะสลักใหส้วยงามตามประเพณีภาคเหนือ หรือวัสดุ 

ตามความเหมาะสม 
3. พุ่มของต้นดอกประดับด้วยใบเล็บครุฑเป็นส่วนประกอบหลัก และใบไมส้ดอื่นๆ เป็นส่วนประกอบรอง 
4.  เมื่อผลงานส าเรจ็ เส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ ๑๒ นิว้ และไม่เกิน 15 นิ้ว ความสูงไม่เกิน 30 นิ้ว 
5.  ตกแตง่ให้สวยงาม ด้วยดอกไม้สด แล้วแต่ความเหมาะสมตามประเพณีของภาคเหนอื โดยใช้ 

          วสัดุธรรมชาติเท่านัน้ 
6.  ให้น าชิ้นงานมาประกอบในบริเวณสถานที่ประกวดเท่านั้น 
7.  มีความแขง็แรง ทนทาน รูปทรงสมส่วน ใช้งานไดจ้ริง 

กำรประดษิฐห์มำกสุม่ 
๑. วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เป็นหน้าที่ของผู้ร่วมกิจกรรมประกวดต้องน ามาเอง 
๒. ให้ใช้หมากผ่าซีก ตากแหง้ เสียบร้อยด้วยปอหรือด้ายผูกเป็นวงหรือพุ่มมาคลุมโครงทีท่ าด้วยเหล็ก

หรือไม้ไผ ่และมีใบพลูเป็นเคร่ืองประกอบจัดตกแตง่อย่างสวยงาม 
๓. ตกแต่งใหส้วยงาม ด้วยดอกไม้สด แล้วแต่ความเหมาะสมตามประเพณีของภาคเหนือ โดยใช้          

วัสดุธรรมชาติเท่านัน้ 
๔. เมื่อผลงานส าเร็จ เส้นผ่าศนูย์กลางของโครงทรงพุ่ม ไม่นอ้ยกว่า ๑๒ นิ้ว และไม่เกิน 15 นิ้ว ความ

สูงไม่เกิน 30 นิ้ว 
๕. ให้น าชิ้นงานมาประกอบในบริเวณสถานที่ประกวดเท่านั้น 
๖. มีความแข็งแรง  ทนทาน รูปทรงสมส่วน ใช้งานไดจ้ริง 

หมำกเบ็ง 
๑. วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เป็นหน้าที่ของผู้ร่วมกิจกรรมประกวดต้องน ามาเอง 
๒. หมากเบง็ ๑ ต้น ต้องใช้หมากไม่น้อย ๒๔ ผล 
๓. โครงและฐานท าด้วยต้นกล้วยแกะสลักให้สวยงามตามประเพณีของภาคเหนือ หรือวัสดุตามความ

เหมาะสม เมื่อผลงานส าเรจ็ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ ๑๒ นิ้ว และไมเ่กิน 15 นิ้ว ความสงู     
ไม่เกิน 30 นิ้ว 

๔. ตกแต่งใหส้วยงาม แล้วแต่ความเหมาะสมตามประเพณขีองภาคเหนือ โดยใช้วัสดุธรรมชาติเท่านัน้ 
๕. ให้น าชิ้นงานมาประกอบในบริเวณสถานทีป่ระกวดเท่านั้น 
๖. มีความแข็งแรง  ทนทาน รูปทรงสมส่วน ใช้งานไดจ้ริง 

 
                /การรับสมัคร... 
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กำรรับสมคัร 
- ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนได้ ตัง้แตบ่ัดนี้             

ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562  ณ  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองล าพูน  ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองล าพูน จงัหวัดล าพูน  โทรศัพท ์๐๕๓-511013 ตอ่ 130-131, 140 โทรสาร ๐๕๓ -
511092  

- ต้นผึง้ ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ที่ประดิษฐ์เสรจ็แล้ว ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองล าพูน 
- หากผลงานของท่านไม่ผา่นเกณฑ์ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการ

ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิน 
- การตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
วัน เวลำ สถำนที ่

- ลงทะเบยีนเวลา  08.00 น.  
- เร่ิมการแข่งขันเวลา 08.30 น. – 11.30 น. ณ ศาลาบาตรด้านทิศเหนือ                           

วัดพระธาตุหรภิุญชัยวรมหาวิหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดล าพูน 
 
เงินรำงวัล   
ประเภทหมากสุ่ม 
 รางวัลที ่1     จ านวนเงิน    1,700   บาท 
 รางวัลที ่2     จ านวนเงิน    1,500   บาท 
 รางวัลที ่3     จ านวนเงิน    1,300   บาท 
 รางวัลชมเชย 17 รางวลั ๆ ละ 700 บาท   จ านวนเงิน  11,900   บาท 

ประเภทหมากเบง็ 
 รางวัลที ่1     จ านวนเงิน    1,700   บาท 
 รางวัลที ่2     จ านวนเงิน    1,500   บาท 
 รางวัลที ่3     จ านวนเงิน    1,300   บาท 
 รางวัลชมเชย 17 รางวลั ๆ ละ 700 บาท   จ านวนเงิน  11,900   บาท 

ประเภทต้นผึง้ 
 รางวัลที ่1     จ านวนเงิน    1,700   บาท 
 รางวัลที ่2     จ านวนเงิน    1,500   บาท 
 รางวัลที ่3     จ านวนเงิน    1,300   บาท 
 รางวัลชมเชย 17 รางวลั ๆ ละ 700 บาท   จ านวนเงิน  11,900   บาท 

          / ประเภทต้นดอก... 
 





 
ใบสมัครกำรประกวดประดษิฐ์ ต้นผึ้ง ต้นดอก หมำกสุม่ หมำกเบง็ 

ในงำนประเพณีสงกรำนต์ จงัหวัดล ำพูน  ประจ ำปี  ๒๕62 

เขียนที.่................................................ 

วันท่ี...................เดือน................................พ.ศ. ๒๕62 

เร่ือง สมัครการประกวดประดิษฐ์  ต้นผึง้ ตน้ดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองล าพนู 

สิ่งทีส่่งมาด้วย   ส าเนาบตัรประชาชนผู้สมัคร          จ านวน.....................ฉบับ 

  ข้าพเจ้า.........................................................................ขอส่งใบสมัครการประกวดประดิษฐ์ 
ต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดล าพูน ประจ าปี ๒๕62 รายช่ือดังนี้ 

1. ต้นผึง้ 
1.1 ................................................................... 
1.2 ................................................................... 

2. ต้นดอก 
2.1 ................................................................... 
2.2 ................................................................... 

3. หมากสุ่ม 
3.1 ................................................................... 
3.2 ................................................................... 
3.3 ................................................................... 

4. หมากเบง็ 
4.1 ................................................................... 
4.2 ................................................................... 
4.3 ................................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
                         (.......................................................) ผูส้่งใบสมัคร 

ต าแหนง่..................................................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................. 


