
 

 

 
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง   การจัดงานประเพณี  “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”  ครั้งที่ 21 ประจำปี  ๒๕62 
------------------------------------------- 

  ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา พ่อค้าและประชาชน
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  กำหนดจัดงานประเพณี  “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”  ครั้งที่ 21  ประจำปี  ๒๕62  
ระหว่างวันที่  10 - 11  พฤศจิกายน  ๒๕62 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด   

  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
จึงจัดกิจกรรมการประกวดตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. การประกวดกระทงประทีปใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

๑.๑  หลักเกณฑ์ทั่วไป 
     ๑.๑.๑  กระทงประทีปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๑.๒๐  เมตร  และมีความสูงจาก
ฐานถึงยอดไม่ต่ำกว่า  ๑.๕๐  เมตร 
     ๑.๑.๒  กระทงประทีปสามารถลอยน้ำและทรงตัวไดดี้ 
     ๑.๑.๓  วัสดุที่ใช้ในการจัดทำ เน้นวัสดุธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     ๑.๑.๔  ทุ่นที่จะใช้รองรับกระทงพร้อมอุปกรณ์การประดับกระทงที่ส่งเข้าประกวด 
(บริเวณชานรอบนอกของบึงพลาญชัย)  ต้องเตรียมมาเอง  โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะจัดรถยกกระทงไว้เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและขอให้ทำกระทงที่มีหูหิ้วที่มั่นคงแข็งแรงไว้พร้อมติดแบตเตอรี่  เพื่อให้แสงสว่างกับ
กระทงประทีปที่ส่งเข้าประกวด 

๑.๒  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกระทงประทีปใหญ่ (๕๐ คะแนน) 
     ๑.๒.๑  สวยงามและได้สัดส่วนเหมาะสม    15  คะแนน 
     1.2.2  วัสดุที่ใช้ประดับตกแต่งกระทงประทีป   ๑๐  คะแนน 
     ๑.๒.3  ความสวยงามของแสงสีขณะกระทงประทีปลอยน้ำ  ๑๐  คะแนน 
     ๑.๒.4  มีความหมายเก่ียวกับงานประเพณีลอยกระทงประทีป        ๕  คะแนน 
     ๑.๒.5  กระทงประทีปสามารถลอยน้ำได้และทรงตัวดี    ๕  คะแนน 
     ๑.๒.6  มีความหมายเก่ียวกับจังหวัดร้อยเอ็ด     5  คะแนน 

๑.๓  รางวัลการประกวดกระทงประทีปใหญ่ 
     ๑.๓.๑  รางวัลที่  ๑     เงินสด     4๐,๐๐๐   บาท   พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน 
     ๑.๓.๒  รางวัลที่  ๒     เงินสด     3๐,๐๐๐   บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
     ๑.๓.๓  รางวัลที่  ๓     เงินสด     2๐,๐๐๐   บาท   พร้อมถ้วยรางวัล 
        ๑.๓.๔  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล ๆ  ละ 10,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

   สำหรับกระทงประทีปใหญ่ที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลตามข้อ ๑.๓.๑ – ๑.๓.๔       
จะได้รับรางวัลสมนาคุณกระทงประทีปละ  ๓,๐๐๐  บาท 

 

/๑.๔  การรับสมัคร... 
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๑.๔  การรับสมัครการประกวดกระทงประทีปใหญ่ 
     ๑.๔.๑  รับสมัครจากส่วนราชการ  สถานศึกษา  ชาวคุ้มวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  ห้างร้าน  เอกชนทั่วไป  จำนวนไม่เกิน  4๐  กระทง  
     ๑.๔.๒ สมัครได้ทีส่ำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕62 ในวันและเวลาราชการ หรือถ้ามีผู้สมัครครบก็จะปิดรับสมัครทันที 

2.  การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ (กระทงเล็ก) 
2.๑  หลักเกณฑ์ทั่วไป 

     2.๑.๑  ขนาดของกระทงมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๔๐ – ๕๐ เซนติเมตร โดยวัดจาก
ความกว้างของปากกระทง (ไม่รวมปีกกระทง) 

   2.๑.๒  โครงสร้างของกระทงทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติ 
     2.๑.๓  กระทงสามารถลอยน้ำและทรงตัวได้ดี 

   2.๑.๔  กระทงท่ีส่งเข้าประกวดต้องนำไปลงทะเบียน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕62   
ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐  น.  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  เพ่ือให้คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดได้พิจารณาความสามารถในการลอยน้ำและทรงตัวของกระทง  หากส่งช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
จะมีผลต่อการให้คะแนน 

2.๒  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ  (กระทงเล็ก)  
๕๐ คะแนน 

     2.๒.๑  สัดสว่นสวยงามเหมาะสม    ๒๐ คะแนน 
     2.๒.๒  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการประดิษฐ์   ๑๐ คะแนน 
     2.๒.๓  กระทงประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติทั้งหมด   ๑๐ คะแนน 
     2.๒.๔  กระทงสามารถลอยน้ำได้และทรงตัวดี     ๕ คะแนน 
     2.๒.๕  การตรงต่อเวลา       ๕ คะแนน 

2.๓  รางวัลการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ (กระทงเล็ก) 
     2.๓.๑  รางวัลที่    ๑     เงินสด     5,๐๐๐    บาท    พร้อมเกียรติบัตร 
     2.๓.๒  รางวัลที่    ๒     เงินสด     4,๐๐๐    บาท    พร้อมเกียรติบัตร 
     2.๓.๓  รางวัลที่    ๓     เงินสด     3,๐๐๐    บาท    พร้อมเกียรติบัตร 
     2.๓.๔  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล ๆ   ละ 2,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

สำหรับกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ (กระทงเล็ก) ที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลตามข้อ   
2.๓.๑ – 2.๓.๔ จะได้รับรางวัลสมนาคุณกระทงละ 8๐๐ บาท (กระทงที่ส่งเข้าประกวดต้องผ่านเกณฑ์ของ
คณะกรรมการตามข้อ 2.๒.๑ – 2.๒.๕ ) 

2.๔   การรับสมัครประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ   (กระทงเล็ก) 
     2.๔.๑  รับสมัครจากส่วนราชการ  สถานศึกษา  ชาวคุ้มวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน เอกชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 2๐ กระทง   

            

 

 /2.๔.๒  หน่วยงานที่ส่ง... 
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   2.๔.๒ หน่วยงานที่ส่งกระทงเข้าร่วมประกวดสามารถส่งได้หน่วยงานละไม่เกิน ๒ กระทงเท่านั้น 
       2.๔.๓ สมัครได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จนถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  ๒๕62   ในวันและเวลาราชการ หรือถ้ามีผู้สมัครครบก็จะปิดรับสมัครทันที 

3.  การประกวดธิดาสาเกตนคร   
3.๑  หลักเกณฑ์ทั่วไป 
   3.๑.๑  เป็นสตรโีสด สัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อย อายุระหว่าง 16 – 25 ปี 
   3.๑.๒  รับสมัครบุคคลทั่วไปในนามหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท (ไม่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง) 

     3.๑.๓  การแต่งกายชุดอีสาน (ผ้าลายสาเกต)  ที่คณะกรรมการกำหนด 
     3.๑.๔  ผูส้มัครต้องไม่เคยได้รับตำแหน่งธิดาสาเกตนคร  และรองชนะเลิศ  มาก่อน ในการ
ประกวดธิดาสาเกตนคร 

3.๒  หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดธิดาสาเกตนคร   (๕๐ คะแนน ) 
     3.๒.๑  ใบหน้าสวยงาม       ๑๕  คะแนน 
     3.๒.๒  รูปร่าง  สัดส่วนสวยงามเหมาะสม  ๑๕  คะแนน 
     3.๒.๓  กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ความคิดสร้างสรรค์ ๑๕  คะแนน 
     3.๒.๔  การแต่งกายสวยงาม          ๕  คะแนน 

3.๓  รางวัลการประกวดธิดาสาเกตนคร    
   3.๓.๑  รางวัลชนะเลิศ                     เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย 

     3.๓.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑   เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย 
     3.๓.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๒  เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย  

   3.๓.๔  รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน        เงินสด  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวลัและสายสะพาย 
     3.๓.๕  รางวัลขวัญใจประชาชน        เงินสด  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวลัและสายสะพาย 
  - ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก  จำนวน ๓๐  คน และประกวดในวันที่  10 พฤศจิกายน  ๒๕62  
จะได้รับรางวัลสมนาคุณคนละ  ๒,๐๐๐  บาท 

- ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย  ๑๐ คน  และไม่ได้รับรางวัลตามข้อ  3.๓.๑ -  3.๓.๕  จะได้รับ
รางวัลสมนาคุณเพ่ิมอีกคนละ ๑,๐๐๐ บาท 

4.  การประกวดรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป 
 - ระดับประถมศึกษา 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - ระดับประชาชนทั่วไป 
 4.๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป 
   4.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา สมัครในนามสถานศึกษา ทีมละ ๑๐ คน (ชาย ๕ คน/หญิง/๕ คน)  
รับสมัครจำนวนประเภทละ ๑๐ ทีม 
    - ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือ ระดับ ปวช. 
 
 

/4.1.2 สถานศึกษา... 
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   4.๑.๒ สถานศึกษาที่ส่งทีมเข้าประกวดสามารถส่งได้มากกว่า ๑ ระดับ  
   4.๑.๓ ระดับประชาชนทั่วไป รับสมัครจากส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน เอกชนทั่วไป จำนวน ๒๐ ทีม และผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี 
(นับตามปี พ.ศ.ที่เกิด) 

4.๑.๔ ทีมท่ีเข้าประกวดต้องส่งใบสมัครและรายชื่อพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
ของผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร 
   4.๑.๕ ทีมท่ีชนะเลิศแต่ละระดับจะต้องร่วมฟ้อนรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีปในพิธีเปิด
หน้าบึงพลาญชัย 
  4.๑.๖ สมัครได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จนถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  ๒๕62  ในวันและเวลาราชการ  หรือถ้ามีผู้สมัครครบก็จะปิดรับสมัครทันที 
   4.๒ หลักเกณฑ์การประกวดรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ๕๐ คะแนน 

4.๒.๑ ความถูกต้องของท่ารำตามแบบฉบับ    ๑๐  คะแนน 
4.๒.๒  จังหวะการรำถูกต้อง     ๑๐  คะแนน 
4.๒.๓  ลีลา  ท่าทางการรำ     ๑๐  คะแนน 
4.๒.๔  แสดงท่ารำได้ต่อเนื่อง  พร้อมเพรียง   ๑๐  คะแนน 
4.๒.๕  การแต่งกายสวยงาม  (แบบอนุรักษ์พ้ืนบ้านอีสาน)  ๑๐  คะแนน 
4.๓  รางวัลการประกวดรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาต้อนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.    
4.๓.๑  รางวัลที่  ๑   เงินสด    ๗,๐๐๐   บาท   พร้อมโล่รางวัล 
4.๓.๒  รางวัลที่  ๒   เงินสด    ๖,๐๐๐   บาท   พร้อมโล่รางวัล 
4.๓.๓  รางวัลที่  ๓   เงินสด    ๕,๐๐๐   บาท  พร้อมโล่รางวัล 

สำหรับทีมรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป  ที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลที่  ๑,๒,๓    
จะได้รับรางวัลสมนาคุณ  ทีมละ  ๑,๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

4.๔  รางวัลการประกวดรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ระดับประชาชนทั่วไป 
4.๔.๑  รางวัลที่  ๑   เงินสด    ๑๐,๐๐๐   บาท   พร้อมโล่รางวัล 
4.๔.๒  รางวัลที่  ๒   เงินสด      ๘,๐๐๐   บาท   พร้อมโล่รางวัล 
4.๔.๓  รางวัลที่  ๓   เงินสด      ๖,๐๐๐   บาท  พร้อมโล่รางวัล 
สำหรับทีมรำวงสมมาน้ำคืนเพ็ง  เส็งประทีป  ที่ส่งเข้าประกวดและไม่ได้รับรางวัลที่  ๑,๒,๓  

จะได้รับรางวัลสมนาคุณ  ทีมละ  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

จังหวัดจึงขอประกาศเชิญชวนหน่วยงานราชการทุกสังกัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ชุมชน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงได้ส่งกิจกรรม 
การประกวดดังกล่าวเข้าร่วมในงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง  เส็งประทีป” ครั้งที่ 21 ประจำปี  ๒๕62   
โดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่         ตลุาคม  พ.ศ.   ๒๕62 

 

 
  



 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด 
เรื่อง   ห้ามมิให้ผู้ใดจุด และปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพ่ือทำให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน     
         หรือวัตถุอ่ืนใดอันคล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ในงานประเพณี  “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที ่ 21    
         ประจำปี  ๒๕62 

……………………. 

  ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา พ่อค้าและประชาชน
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  กำหนดจัดงานประเพณี  “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”  ครั้งที่ 21  ประจำปี  ๒๕62  
ระหว่างวันที่  10 - 11  พฤศจิกายน  ๒๕62 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด   

  ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด 
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการ
จุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพ่ือให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่
คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ จึงห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพ่ือทำให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดอันคล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ในงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” 
ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่           ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 


