หลักเกณฑ์กำรประกวดธิดำกำสร
งำนฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควำย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกำสรกสิวิทย์
************************
ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้กาหนดจัดโครงการฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจาปี
๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานประเพณีสู่ขวัญควายให้คงอยู่สืบต่อไปมิให้สูญหาย และเพื่อเป็น
การส่ งเสริมการท่ องเที่ย วเชิงอนุ รักษ์ วัฒ นธรรมของจังหวัดสระแก้ว โดยกาหนดจัด ในวัน ที่ ๒๔-๒๕ มีน าคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ในการนี เพื่อให้ป ระชาชนได้มีส่ วนร่วมในการจัดกิจกรรม สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดสระแก้ว
จึงจัดการประกวดธิดากาสร ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดดังนี
๑. คุณสมบัติผู้เข้ำประกวด
๑.๑ สถานภาพโสด
๑.๒ มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสระแก้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
๑.๓ อายุตังแต่ ๑๕ ปี บริบูรณ์ขึนไป (นับถึงวันที่สมัครเข้าประกวด)
๒. เกณฑ์กำรประกวด
๒.๑ การตัดสินพิจารณาจาก ความสวยงาม การแต่งกาย บุคลิกภาพ กริยามารยาท
ท่วงทีวาจา และความสามารถพิเศษ ปฎิภาณไหวพริบ
๒.๒ ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเข้าค่าย วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา (ดานา หว่านข้าว และกิจกรรมต่าง ๆ) จานวน ๑ วัน ไม่พักค้าง โดยเก็บเป็นคะแนนสะสม
๓. เงินรำงวัล
รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้รับเงินรางวัล จานวน
๘,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้รับเงินรางวัล จานวน
๕,๐๐๐.- บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ
ได้รับเงินรางวัล จานวน
๒,๐๐๐.- บาท
รางวัลธิดากาสร ขวัญใจโซเซียล ได้รับเงินรางวัล จานวน
๓,๐๐๐.- บาท
โดยกดไลค์ภาพจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ “ธิดากาสร โรงเรียนกาสรกสิวิทย์”
ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับค่าแต่งกาย คนละ จานวน ๑,๐๐๐.- บาท
๔. สถำนทีร่ ับรำยงำนตัว อาคารทรงงาน โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เวลา ๐๗.๐๐ น.
๕. ส่งใบสมัคร มาที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ชัน ๒ ภายในวัน ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ที่ ส านั กงานวัฒ นธรรรมจังหวัด สระแก้ ว
หมายเลขโทรศั พท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๒๙ - ๓๐ หรื อส านั กงานวั ฒ นธรรมอ าเภอเมื องสระแก้ ว นางสาวสุ ภาพร วั ชรคุ ปต์
๐๘๑ ๘๗๔ ๔๒๖๓
๖. เริ่มประกวดตั้งแต่เวลำ ๐๗.๓๐ น. – ๙.๐๐ น.
๗. เอกสำรประกอบใบสมัคร
๗.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๗.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน
หมำยเหตุ * การแต่งกายผู้เข้าประกวด
- ชุดไทยพื้นบ้ำนผ้ำฝ้ำย (นุ่งผ้าถุง เสือแขนยาวหรือแขนกระบอก สีดา เน้นผ้าฝ้าย สวมงอบ)
- รองเท้าความสูงไม่เกิน ๒ นิว
- เน้นความเป็นธรรมชาติ ทรงผมปลอยยาวตามธรรมชาติ ไม่เกล้าผม
- หากมารายงานตัวช้ากว่า ๐๗.๐๐ น. ถื่อว่าผู้นันสละสิทธิ์
* ผู้ที่ได้ตาแหน่งธิดากาสร และรองทัง ๒ คน จะต้องปฎิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โดยร่วมกิจกรรม
งานต่าง ๆ ของจังหวัดสระแก้ว เป็นระยะเวลา ๑ ปี

รำงวัล ธิดำกำสรขวัญใจ โซเชียล
กติกำ
๑. ผู้จัดจะถ่ายภาพผู้เข้าประกวด “ธิดากาสร” อริยบทต่าง ๆ ในวันเก็บตัวทากิจกรรม วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
แล้วคัดให้เหลือคนละ ๕ ภาพ (สงวนสิทธิ์ในการคัดภาพโดยผู้จัดประกวดเท่านัน)
๒. ผู้จัดจะอัพโหลดภาพถ่ายที่คัดแล้ว จานวน ๕ ภาพ ขึนเฟสบุคแฟนเพจ “ธิดากาสร โรงเรียนกาสรกสิวิทย์”
ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. ผู้เข้าประกวด “ธิดากาสร” จะต้องไประดมกดไลค์ภาพไหนก็ได้ทัง ๕ ภาพของตนเอง
๔. ปิดสรุปยอดวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น.
๕. ผู้จัดจะนับยอดไลค์จากแต่ละภาพของผู้เข้าประกวด ในเฟสบุคแฟนเพจ “ธิดากาสร โรงเรียนกาสรกสิวิทย์” แล้ว
นาคะแนนทังหมดมารวมกัน จากนันจะจัดลาดับคะแนนจากมากไปน้อย
๖. ผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนกดไลค์ที่ภาพถ่ายทังหมดมากที่สุด จะได้รับรางวัล “ธิดากาสรขวัญใจโซเชียล” เงิน
รางวัล ๓,๐๐๐ บาท

กำหนดกำร
กำรจัดงำนฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควำย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนกำสรกสิวิทย์ ตำบลศำลำลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

.....................................
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. เวลา ๐๗.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ น.
-

ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน พร้อมกัน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ณ อาคารทรงงาน

การประกวดธิดากาสร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วกล่าวรายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวเปิดงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจุดธูปเทียนบนโต๊ะเครื่องสังเวย
ปราชญ์ชาวบ้านเชิญเทพยาดารับเครื่องบวงสรวง
ราเชิญขวัญ (โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเปิดกรวยธูปเทียนแพบนโต๊ะบายศรี และจุดเทียนบายศรี

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคล้องพวงมาลัยควายพ่อคอก แม่คอก
หมอขวัญทาพิธีสู่ขวัญควาย
หมอขวัญผูกขวัญควายพ่อคอก ควายแม่คอก
หมอขวัญประพรมนามนต์ให้กับควายพ่อคอกและควายแม่คอก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วผูกขวัญควายพ่อคอก ควายแม่คอก
หัวหน้าส่วนราชการผูกขวัญควายลูกคอกทุกตัว
เสร็จพิธีสู่ขวัญควาย

เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเยี่ยมชมกิจกรรมตามเต็นท์ต่าง ๆ ได้แก่
• การหีบอ้อยโบราณ โดยแรงงานกระบือ
• ชมผลิตตลาดนัดชุมชนคุณธรรม ๙ อาเภอ”
• กิจกรรมการประกวดปั้นควาย
• การมอบพันธุ์ปลา พันธ์กล้าไม้ นาหมักชีวภาพ และสารเร่ง แก่เกษตรกร
• การแข่งขันการเดินโถกเถก
• การแข่งขันการยิงหนังสติก
• การแข่งขันเดินกะลาพาเพลิน
• กิจกรรมปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
• กิจกรรมปล่อยกบลงแปลงนา ๑,๐๐๐ ตัว
• สาธิตการทาคันไถ
• สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ
• กิจกรรมการไถนาโดยผู้วา่ ราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ

• นิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควายและการเสวนาศิษย์เก่าโรงเรียนกาสร
• กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ บุคคลต้นแบบ คุณธรรม ๙ ประการ
วันเสำร์ที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๐
- กิจกรรมสาหรับนักท่องเทียวอาทิ เดินกะลาพาเพลิน การยิงหนังสติก การเดินโถกเถก
- จาหน่ายสินค้าจากตลาดนัดชุมชนคุณธรรม ๙ อาเภอ
...........................................
หมำยเหตุ
การแต่งกายชุดเสือม่อฮ้อม หรือชุดเกษตรกร

