
 
ประกาศจังหวดัระยอง 

เร่ือง  การประกวดกิจกรรมเนื่องในงานวันสุนทรภู   จังหวัดระยอง 
ประจําป  ๒๕๕๒  

………………..…………… 
  ดวยจังหวัดระยองกําหนดจัดงานวันสุนทรภู  ประจาํป ๒๕๕๒  ในวันศุกร ที่   ๒๖ – วันเสาร ที่ 
๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๒  รวม ๒ วัน ๒ คนื  ณ  บริเวณอนุสาวรียสุนทรภู ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เพ่ือ
เปนการรําลึกและสดุดีเกียรติคุณของทานสุนทรภูรัตนกวีของไทย  และสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชน ไดเห็นตระหนักและรณรงคไวซ่ึงคุณคาของงานดานวรรณกรรม ซ่ึงเปนผลงานดีเดนของทานสุนทรภู  
ตามท่ีองคการศึกษาวทิยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)  ไดประกาศยกยองใหเปนกวีเอก
ของโลก     จังหวัดจึงไดจัดกิจกรรม การประกวดดานวรรณกรรม ไดแก การแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับสุนทรภู   
การประกวดวาดภาพจากคํากลอน  และประกวดแตงกลอนสด   เน่ืองในงานดังกลาว   จึงขอเชิญอําเภอทุกอําเภอ   
หนวยงาน สถานศึกษาในจังหวัดระยองทุกแหง   จัดสงนักเรียน นักศึกษา  และผูสนใจ  เขารวมประกวดและแขงขัน
ตามประเภทและหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 

  ๑.  การแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู 
  จัดการประกวดเปน  ๓    ระดับ  คือ 
     ๑.๑  ระดับประถมศึกษา 
  หลักเกณฑการประกวด 
  ๑.  ใหโรงเรียนจัดสงนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ  ๒   คน  โดยแนบสําเนา 
ทะเบียนบาน ของผูสมัคร จํานวน  ๑  ฉบับ  

๒. ตอบคําถามในเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติและผลงานของสุนทรภู ไดแก พระอภัยมณี และ 
นิราศเมืองแกลง ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ๓.  ใหผูแขงขันรายงานตัว วนั ท่ี  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒   เวลา ๐๘.๐๐ น.   เร่ิมประกวดเวลา   
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป   (หลังจากพิธีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณสุนทรภู) 

รางวัลท่ีจะไดรับ  มี  ๕  รางวัล  ดังน้ี 
รางวัลชนะเลศิ   เงินรางวัล   ๒,๐๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล   ๑,๕๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั ๒ เงินรางวัล   ๑,๒๐๐   บาท   พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย  ๒ รางวัล ๆ ละ    ๑,๐๐๐ บาท    พรอมเกียรติบัตร 
 
        / ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  … 
 



-๒- 
 
          ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  หลักเกณฑการประกวด 
  ๑.  โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัด สามารถ สงตัวแทนเขาแขงขันไดโรงเรียนละ  ๒  คน โดยแนบ
สําเนาทะเบียนบาน ของผูสมัครคนละ  ๑  ฉบับ 
              ๒.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอบคําถามในเนื้อหาประวัตแิละผลงานของสุนทรภู  
พระอภัยมณี และนิราศเมืองแกลงตามที่คณะกรรมการกําหนด 

๓.  ใหผูแขงขันรายงานตัว วนั ที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒   เวลา ๐๘.๐๐ น.   เริ่มประกวดเวลา   
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป   (หลังจากพิธีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณสุนทรภู) 

รางวัลท่ีจะไดรับ  มี  ๕  รางวัล  ดังน้ี 
รางวัลชนะเลศิ   เงินรางวัล   ๒,๐๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล   ๑,๕๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัล   ๑,๒๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย  ๒ รางวัล ๆ ละ  ๑,๐๐๐  บาท    พรอมเกียรติบัตร 
                    ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา  
  หลักเกณฑการประกวด 
  ๑.  โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัดสามารถสงตัวแทนเขาแขงขันโรงเรียนละ  ๒  คน  โดยแนบ
สําเนาทะเบียนบาน ของผูสมัคร จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  ตอบคําถามในเนื้อหาประวัติและผลงานของสุนทรภู ไดแก พระอภัยมณี  นิราศภูเขาทอง และ
นิราศเมืองแกลง   ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

๓.  ใหผูแขงขันรายงานตัว วนั ที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒   เวลา ๐๘.๐๐ น.   เริ่มประกวดเวลา   
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป   (หลังจากพิธีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณสุนทรภู) 

รางวัลท่ีไดรับ  มี  ๕  รางวัล  ดังน้ี 
รางวัลชนะเลศิ   เงินรางวัล   ๒,๐๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล   ๑,๕๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร  
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     เงินรางวัล   ๑,๒๐๐   บาท   พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย  ๒ รางวัล ๆ ละ   ๑,๐๐๐ บาท     พรอมเกียรติบัตร    
 

   ๒.  การประกวดวาดภาพประกอบคํากลอน 
  จัดประกวดเปน  ๓  ระดับ  คือ 
 
            / ๑.  ระดับประถมศึกษา .. 
 

 
 



-๓- 
               ๒.๑  ระดับประถมศึกษา 
  ๒.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     

๒.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา 
          หลักเกณฑการประกวด 
                          ๑.  โรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถสงนักเรียนเขาแขงขันไดระดับละ  ๑  คน    โดยแนบสําเนา
ทะเบียนบาน ของผูสมัคร จํานวน  ๑  ฉบับ ไปดวย 
  ๒.  ขนาดกระดาษที่ใชในการวาดภาพคือ  ๑๕“ x  ๒๐“  (คณะกรรมการเปนผูจัดเตรียมให) 
  ๓.  ภาพจะตองมีความหมายเกี่ยวกับบทกลอนที่กําหนดให  ซ่ึงจะแจกใหในวันประกวด 
  ๔.  บทกลอนที่กําหนดใหเปนเรื่องราวใน “นิราศเมืองแกลง”  ซ่ึงเปนนิราศเรื่องแรก 
ของสุนทรภูกวีเอกของชาต ิ
  ๕.  เวลาที่กําหนดในการวาดภาพ  จํานวน  ๓  ชั่วโมง  โดยคณะกรรมการเปนผูจับเวลา 
  ๖.  ภาพวาดที่ชนะการประกวดจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของจังหวัดระยอง จังหวัดขอสงวนสิทธิ์   ใน
การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม การเผยแพร และจะไมคืนภาพใหผูเขาประกวดทุกทาน 
  ๗.  ผูเขาประกวดจะตองเตรียมอุปกรณการเขียนภาพ ที่รองเขียนภาพ และสีเขียนภาพมาเอง 
  ๘.  ระดับประถมศึกษาใช  สีชอลคหรือสีเทียน  ระดับมัธยมศึกษาใหใช   สีโปสเตอร 
(หามใชเครียแลคเกอร) 
  ๙.  ผูสมัครจะตองไปรายงานตัวเพ่ือเขาแขงขันที่บริเวณงาน เวลา  ๐๘.๐๐  น.ในวันท่ี  ๒๖  
มิถุนายน ๒๕๕๒    เริ่มประกวดเวลา  ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป    
  รางวัลท่ีไดรับ แตละระดับ   มี  ๕  รางวัล ดังน้ี 

รางวัลชนะเลศิ   เงินรางวัล     ๒,๐๐๐   บาท    พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล    ๑,๕๐๐   บาท     พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล    ๑,๒๐๐    บาท   พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล ๆ ละ  ๑,๐๐๐ บาท  พรอมเกียรติบัตร 

     ๓.  การประกวดแตงกลอนสด 
      การประกวดแบงเปน  ๔  ระดับ 
  ๓.๑   ระดับประถมศึกษา 
  ๓.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  ๓.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวชิาชีพหรือเทียบเทา 
  ๓.๔  ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป       
  
                            / หลักเกณฑการประกวด... 
 
 

 



-๔- 
 
 หลักเกณฑการประกวด 
  ๑.  ใหโรงเรียน สถานศึกษา สงตัวแทนเขาแขงขัน ระดับละ ๑  คน ยกเวนระดับอุดมศึกษา 
หรือประชาชนทั่วไป  จะสมัครดวยตนเองก็ได 

๒.   การแตงกลอน  กําหนด ดังน้ี  
   - ระดับประถมศึกษา กําหนดใหแตงกลอนสุภาพ  ๒  บท 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  กําหนดใหแตงกลอนสักวา  ๑  บท 

 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดใหแตงกลอนสุภาพ  ๔  บท 
                                         - ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป กําหนดใหแตงกลอนสุภาพ  ๖  บท 
  ๓.  ผูสมัครจะตองไปรายงานตัวเพ่ือเขาแขงขันที่บริเวณงาน เวลา  ๐๘.๐๐  น.ในวันที่  ๒๖  
มิถุนายน  ๒๕๕๒   เริ่มประกวดเวลา  ๑๐.๐๐  น. เปนตนไป (หลังจากพิธีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ 
สุนทรภู) 
  รางวัลท่ีไดรับ    ในแตละระดบั   มี  ๕  รางวัล  ดังน้ี 

รางวัลชนะเลศิ   เงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล   ๑,๒๐๐  บาท   พรอมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย  ๒ รางวัล ๆ ละ  ๑,๐๐๐  บาท พรอมเกียรติบัตร 
การประกวดแตงบทกลอนทุกระดับ คณะกรรมการจะกําหนดหัวขอ /เรื่อง หรือเน้ือหาบนเวทีการประกวด  
 

สถานที่รับสมัคร  
  การประกวดและแขงขันทุกประเภท ใหโรงเรียน สถานศึกษา หรือผูสนใจ สงรายชื่อ 
ผูเขาประกวด ท่ีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ศูนยราชการจังหวัดระยอง  ชั้น ๔ (มุขหลัง) ถ.สุขุมวิท  
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร. /โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๕๔   ภายในวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๒   
การสมัครใหแนบสําเนาทะเบียนบาน ผูสมัคร จํานวน  ๑  ฉบับ ทุกคน 
 

       จึงประกาศมาเพื่อเชิญชวนผูสนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่     ๕     มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

                                                         สยุมพร  ล่ิมไทย 
          (นายสยุมพร  ล่ิมไทย) 
                                                                  ผูวาราชการจังหวัดระยอง 
 
            

 
 

 



ใบสมัครประกวดกิจกรรมเนื่องในงานสุนทรภู จังหวัดระยอง   
ประจําป  ๒๕๕๒ 

………………………… 
 

                                                                                                  เขียนที่...................................................................... 
                                                                        วันที่....................เดือน......................พ.ศ........................... 
        ขาพเจา   นาย  นาง นางสาว  เด็กชาย    เด็กหญิง ...............................นามสกุล....................... 
อายุ..........ป อยูบานเลขที่...................ถนน...............................หมูท่ี...............ตําบล............................................. 
อําเภอ...............................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.............................. 
กําลังศึกษาระดับช้ัน...........................สถานศึกษา..................................................อาํเภอ..................................... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย...............................................โทรศัพท.................................................. 
        มีความประสงคสมัครเขาประกวดกิจกรรมในงานวันสุนทรภูจังหวัดระยอง ประจําป ๒๕๕๒   ดังน้ี 
            แขงขันตอบปญหา                  วาดภาพประกอบคํากลอน        ประกวดแตงกลอนสด        
          ระดับท่ีเขาประกวด   
                ประถมศึกษา                                                    มัธยมศึกษาตอนตน 
                มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา                   อุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป       
               ขาพเจาทราบรายละเอียดและหลักเกณฑการประกวดแลว ยินดีปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการ 
                       
                                                      ลงชื่อ........................................ผูสมัคร 
                                                             ( ........................................) 
                                                           ............./......................./...............    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คํารับรองของผูบริหารสถานศึกษา  หรือครูประจําชั้น     ครูท่ีปรึกษา   
              ขาพเจา......................................................ตําแหนง...........................โรงเรยีน.......................................... 
ตําบล..................................อําเภอ......................................จังหวัด............................. โทรศัพท ........................... 
ขอรับรองวาบคุคลดังกลาวขางตนเปนนักเรียน ท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้น.....................................ในสถานศึกษา 
ที่ขาพเจาดํารงตําแหนงอยูจริง 
                                                                              ลงช่ือ.......................................................ผูรับรอง 
                                                                                     (.......................................................) 
                                                                             ตําแหนง....................................................... 
                                                                             ...................../.............................../.................... 
 
หมายเหตุ  ๑. ระดับนักเรียนใหแนบหลักฐานการสมัคร ไดแก สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
จํานวน ๑ ฉบับ  (หากไมแนบหลักฐานจะไมพิจารณาใหเขารวมกิจกรรม) 
                  ๒.ระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป ไมตองมีผูรับรอง แตใหแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
จํานวน ๑ ฉบับ   (หากไมแนบหลักฐานจะไมพิจารณาใหเขารวมกิจกรรม)                      



 
   ประกาศจังหวัดระยอง 

                                   เรื่อง   การประกวดพระอภัยมณีคูผีเส้ือสมุทร 
                          เน่ืองในงานวันสุนทรภู จังหวัดระยอง ประจําป  ๒๕๕๒ 

  ……………………….. 
 

  ตามท่ีจังหวัดระยองกําหนดจัดงานวันสุนทรภู ประจาํป ๒๕๕๒  ในวนัศุกรที่  ๒๖ – วันเสาร 
ที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๒  รวม ๒ วัน ๒ คืน  ณ บริเวณอนุสาวรียสุนทรภู  ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
เพ่ือเปนการรําลึกและสดุดีเกียรติคุณของทานสุนทรภูรัตนกวีของไทย  และในฐานะทีอ่งคการศึกษาวิทยาศาสตร     
และวัฒนธรรมแหงชาติสหประชาชาติ (UNESCO)  ไดประกาศยกยองใหเปนกวีเอกของโลก   คณะกรรมการ 
จัดงาน  จึงจัดใหมีการประกวดพระอภัยมณีคูผีเส้ือสมุทร  เน่ืองในงานวันสุนทรภู  ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเชิญชวนผูสนใจรวมกิจกรรมและรําลึกถึงผลงานและความดีของทานสุนทรภู  ตลอดจนการ
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดระยอง ใหบุคคลทั่วไปไดรูจักในฐานะ  เมืองกวีเอกของโลก      
 โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังน้ี 

 การประกวดพระอภัยมณีคูผีเส้ือสมุทร 
        หลักเกณฑการประกวด 
  ๑. ผูสมัครเขาประกวดมีจํานวน  ๒ คน   เปนเพศชาย ๑  คน (เปนพระอภัยมณี)  และเพศหญิง ๑ คน  
(เปนผีเส้ือสมุทร)  แตละคนมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ นับถึงวันประกวด (วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒)  
  ๒. รับสมัครผูเขาประกวดจากทั่วประเทศ   โดยไมจํากัดภูมิลําเนา 
  ๓. ผูเขาประกวดที่เปน เพศหญิง ตองมีนํ้าหนักไมต่ํากวา ๘๐ กิโลกรัม  สวนเพศชายไม 
จํากัดนํ้าหนัก 
             ๔. ผูเขาประกวดใหแตงกายชุด ที่บงบอกถึงการเปน พระอภัยมณี  และผีเส้ือสมุทร ในวรรณกรรม 
ตามความเหมาะสม   
             ๕. ใหผูสมัครเขาประกวดสงใบสมัครและแนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน จํานวน  ๑ ชุด 
 

                    เกณฑการตัดสิน 
  การตัดสินจะพิจารณาจาก รปูราง หนาตาของพระอภัยมณี / ความสวยงาม  การแตงกาย   บุคลิก  
ความคิดสรางสรรค  ปฏิภาณไหวพริบ   และการแสดงความสามารถ ไมเกิน ๕ นาที   ของผูเขาประกวดทั้งพระอภัย
มณีและผีเส้ือสมุทร  
 
                       /๒.๓  รางวัลรองชนะเลิศ ... 
 
 

 



-๒- 
 
  รางวัลในการประกวด     มีดังน้ี 
       ๒.๑  รางวลัชนะเลิศ          เงินสด     ๓๐,๐๐๐.-บาท     พรอมของที่ระลึก 

     ๒.๒  รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ  ๑   เงินสด     ๑๕,๐๐๐.-บาท     พรอมของที่ระลึก  
     ๒.๓  รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ  ๒   เงินสด     ๑๐,๐๐๐.-บาท     พรอมของที่ระลึก  
     ๒.๔  รางวลัชมเชย    ๒  รางวัล ๆ  ละ   ๕,๐๐๐.-บาท                 พรอมของที่ระลึก                   
 

 ใหผูสนใจ ติดตอขอรับใบสมัครไดที่  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และสํานักงาน 
วัฒนธรรมอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดระยอง โดยกําหนดสงใบสมัคร ตัง้แตบัดน้ีจนถึง วันท่ี ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๒  
ไดท่ีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง  ศูนยราชการจังหวัดระยอง  ช้ัน ๔   ถ.สุขุมวิท   
ต.เนินพระ  อ.เมือง จ.ระยอง หรือ โทรสารหมายเลข  ๐-๓๘๖๙-๔๑๕๔  ในวันและเวลาราชการ  
 

กําหนดการประกวด 
      กําหนดประกวดในวันเสาร ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๒  โดยใหผูสมัครรายงานตวัการประกวด 

เวลา ๑๖.๓๐–๑๗.๓๐ น.  ซักซอมการจัดประกวด  เวลา  ๑๘.๐๐ น.   และเร่ิมประกวด เวลา   
๑๙.๐๐ น.  ณ  เวทีกลาง  บริเวณอนุสาวรียสุนทรภู  ตําบลกร่ํา   อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง  

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและเชิญชวนรวมประกวดตามรายละเอียดดังกลาว 

                   ประกาศ  ณ  วันที่     ๕     มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 
      สยุมพร  ล่ิมไทย 

          (นายสยุมพร  ล่ิมไทย) 
                                                                   ผูวาราชการจังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครเขารวมประกวด   “พระอภัยมณีคูผีเส้ือสมุทร” 
เน่ืองในงานวันสุนทรภู จังหวัดระยอง  ประจําป  ๒๕๕๒ 

 

******************** 
รายละเอียดผูเขารวมประกวด  เปนพระอภยัมณ ี
   ๑.  ชื่อ – สกุล   นาย ...........................................    นามสกุล .......................................... 
   ๒.  วัน เดือน ป เกิด .................................................................. อายุ .......................... ป 
              ๓.  ที่อยูที่สามารถตดิตอได  เลขท่ี................................หมู ......... ตําบล................................ 
                    อําเภอ.......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย................... 
                    หมายเลขโทรศัพท ..................................................... 

๔. อาชีพปจจุบัน  ....................................สถานที่ทํางาน  ..................................................  
ตําบล...............................อําเภอ..............................จังหวัด........................................ 

๕. หลักฐานที่แนบ 
               สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน  พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง  จํานวน  ๑  ฉบับ  

 อื่น ๆ  โปรดระบุ  .......................................................................... 
รายละเอียดผูเขารวมประกวด  เปนผีเสื้อสมุทร 
   ๑.  ชื่อ - สกุล   นาง /นางสาว ...................................... นามสกุล ....................................... 
   ๒.  วัน เดือน ป เกิด ................................................ อายุ .................. ป     นํ้าหนัก ............  ก.ก. 
              ๓.  ที่อยูที่สามารถตดิตอได  เลขท่ี................................หมู ........... ตําบล................................ 
                    อําเภอ.......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย................... 
                    หมายเลขโทรศัพท ..................................................... 

๖. อาชีพปจจุบัน  ....................................สถานที่ทํางาน  ..................................................  
ตําบล...............................อําเภอ..............................จังหวัด........................................ 

๗. หลักฐานที่แนบ 
                 สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน  พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง  จํานวน  ๑  ฉบับ  

                                 อื่น ๆ  โปรดระบุ  .......................................................................... 
 

             หนวยงาน/องคกร/บุคคล  ที่สงเขาประกวด ............................................................................... 
        ที่ตั้ง..........................................ตําบล ..........................อําเภอ.........................จังหวัด.................. 
        เบอรโทรศัพท   ............................................... 
 
       ลงชื่อ ....................................  ผูสง 
       (.................................................)  
                            
 



กําหนดการจดังานวันสุนทรภู จังหวัดระยอง ประจําป ๒๕๕๒ 
ระหวางวันที่  ๒๖ -  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๒ 

ณ  อนุสาวรียสุนทรภู  ตําบลกร่ํา  อําเภอแกลง  จงัหวัดระยอง 
....................................................... 

    วันศุกร ท่ี  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๒ 
     ๑.  พิธีบวงสรวงดวงวญิญาณ และสักการะสุนทรภู  

เวลา ๐๘.๓๐ น.- ขาราชการ นักเรียน นกัศึกษา พอคา ประชาชน พรอมกัน ณ บรเิวณอนุสาวรีย 
เวลา ๐๙.๐๐ น.-ประธานในพิธี (ผูวาราชการจังหวัดระยอง)  เดนิทางมาถึง 

 -ประธานจดุธูปสักการะสุนทรภู /  ปกธปูบนเครื่องสังเวย 
                            - พราหมณทําพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสนุทรภู 
    - ผูรวมพิธีเดนิไปตัง้แถวบริเวณรอบอนุสาวรียสุนทรภู 
    - ประธานอานเกียรติคณุสดดุีสุนทรภูรตันกวีของไทย 
    - ประธานขึน้บนอนุสาวรีย เพื่อคลองพวงมาลัยดอกไมสดรูปจําลองทานสุนทรภู 
                                        (ขณะคลองพวงมาลัย ศิลปนดีเดน เปาปพระอภัยมณทีุกคนยืนสงบนิ่งจนกวาเพลงจบ) 
                                      -  ประธานวางกระเชาดอกไมสด 
    -  ผูเขารวมพิธีวางกระเชาดอกไมสด 
                            - ประธานกลับมายังที่ปะรําพิธี  
                               -  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของนักเรียนและเยาวชน 
   ๒. พิธีทาํบุญอุทิศสวนกุศล  และการประกวดกิจกรรมของนักเรียนเยาวชน 
         เวลา  ๑๐.๐๐ น.-ขาราชการ แขกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ ปะราํพิธีสงฆ 
    -ประธานจดุธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย 
    -เจาหนาที่อาราธนาศีล ประธานสงฆใหศีล 
    -พระสงฆ  ๑๐ รูป เจรญิพระพุทธมนต  
    -ประธานและแขกผูมีเกียรตริวมตักบาตร / ถวายภัตตาหารเพล                                 
                            - ถวายจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม 
    -พระสงฆอนโุมทนา, ประธานกรวดน้ํา 

 - การมอบทุนการศึกษาของมูลนธิิอนุสาวรียสุนทรภู / ธนาคารไทยพาณิชย 
    - ประธานและผูมีเกียรติ เดินชมกิจกรรมและนทิรรศการบริเวณงาน 
    -  ประธานและผูมีเกียรตริวมรับประทานอาหารกลางวัน 
       เวลา ๑๐.๓๐ น.       -  กิจกรรมการประกวดวาดภาพจากคํากลอน  
       เปนตนไป                -  การแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับสุนทรภู 
             -  การประกวดแตงกลอนสด 
                            -   กิจกรรมปรศินาคําทายโจก 
 
             /    ๓. พิธเีปดและ  ... 



-๒- 
 
   ๓. พธิีเปดและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
        เวลา  ๑๘.๐๐ น. -  นักเรียน นักศึกษา เยาวชน พอคา ประชน ผูมเีกียรติ พรอมกันบริเวณงาน 
        เวลา  ๑๘.๕๐ น.    -   ประธานในพธิี (นายสยุมพร  ลิ่มไทย  ผูวาราชการจังหวัดระยอง) เดนิทางมาถึง 
        เวลา  ๑๙.๐๐ น.    -   พิธีเปด 
   -   รองผูวาราชการจังหวัดระยอง  กลาวรายงาน 
   -  ประธานในพิธีกลาวเปดงาน 
   -  การแสดงแสง สี เสียง เรือ่งราว และวรรณกรรมของสุนทรภู 
        เวลา  ๒๑.๐๐ น. -  การแสดงโขน จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร.ี  (โดยเทศบาลตําบลสุนทรภู) 
        เปนตนไป               -  ชมการแสดงมหรสพบริเวณงาน  (ลิเก ภาพยนตร รําวงยอนยุคฯ) 
 

    วันเสารท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
       เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เปนตนไป     -  กิจกรรมปรศินาคําทายโจก  
       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.      -  การประกวดปนหุนละคร ในวรรณคด ี
       เวลา  ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.      -  ซักซอมการประกวดการแสดงละคร และ พระอภัยมณีคูผีเสื้อสมุทร 
       เวลา  ๑๕.๐๐  - ๑๗.๐๐ น.        - การประกวดการแสดงละครในเรื่องพระอภัยมณี 
       เวลา  ๑๙.๐๐ - ๒๑.๓๐  น.     -  การประกวด “พระอภัยมณคีูผีเสื้อสมทุร” 
       เวลา ๒๑.๓๐ น. เปนตนไป         -  ชมการแสดงมหรสพบริเวณงาน  (ลิเก ภาพยนตร รําวงยอนยุคฯ) 
      

******************************************* 
 
 


