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ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง  การประกวดผลผลติทางการเกษตร  และกิจกรรมประกวด/แขง่ขันอ่ืนๆ   

“ในงานเทศกาลเงาะ – ทุเรยีน และของดศีรีสะเกษ’58 and Si Sa Ket ASEAN Trade Fair 2015” 

***************************** 
           ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้กําหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะ - ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ’๕8”  
and Si Sa Ket ASEAN Trade Fair 2015 ขึ้นในระหว่างวันที่  19-25 มิถุนายน 2558  ณ บริเวณหน้า   
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ เงาะ 
และทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นแหล่งผลิตเพ่ือการส่งออก เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมทางการตลาด และเพ่ิมช่องทางการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตและกลุ่มผู้ซื้อ มีการเจรจาธุรกิจ
เกษตรเพ่ือเพ่ิมอํานาจการต่อรองราคาผลผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  และเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ทางด้านการท่องเที่ยว  เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเข้ามาในจังหวัดเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร/คน
ในชุมชน/ผู้ประกอบการด้านการบริการและองค์กรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนได้กําหนดให้เป็น
เทศกาลประจําปีของจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย ภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจําหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรของเกษตรกรในจังหวัด จําหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP กิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเชิง
อนุรักษ์ การออกร้านนิทรรศการขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร  
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรี   
การประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง   

                    จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว  จังหวัดศรีสะเกษจึงได้กําหนดให้มีการประกวด
แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ขึ้น จํานวน 4 หมวด 10 ประเภท  ตามเง่ือนไขของประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ดังน้ี  
 

หมวดที่  1 
การประกวดผลผลติทางการเกษตร 

             ข้อ 1 การประกวดทเุรียนพนัธุห์มอนทอง  เกษตรกรส่งเข้าประกวดได้ รายละไม่เกิน 3 
ตัวอย่าง ส่งตัวอย่างละ 2 ผล ขนาดของผลใกล้เคียงกัน มีขัว้ติด ต้องเป็นทุเรียนสุกขนาดรับประทานได้พอดี   
ในวันตัดสินทั้ง 2 ผล และให้ผู้ส่งเข้าประกวดทําเคร่ืองหมายไว้ที่พูเอกที่จะให้กรรมการเจาะเพียงพูเดียว      
จากผลใด ผลหน่ึงเพียงผลเดียว 

             ข้อ 2 การประกวดเงาะพนัธุ์โรงเรียน เกษตรกรส่งได้รายละไม่เกิน 3 ตัวอย่าง ในหน่ึง
ตัวอย่างประกอบด้วยเงาะ 3 ช่อ ๆ แต่ละช่อ มีผลไม่น้อยกว่า 10 ผล มดัรวมกันนํ้าหนักรวม ไม่น้อยกว่า       
1 กิโลกรมั ตัดส่งทั้งช่อมีใบติดตามธรรมชาติห้ามมีการตกแต่ง ขนาดความยาวของช่อไม่น้อยกว่า 30 
เซนติเมตร สุกขนาดรับประทานได้พอดีในวันตัดสิน 

                     ข้อ 3 การประกวดมะพร้าวอ่อนน้ําหอม เกษตรกรส่งได้รายละไม่เกิน 3 ตัวอย่างๆ ละ          
1 ทะลาย มะพร้าวอ่อนนํ้าหอม 1 ทะลาย ควรมีผลไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ผล หา้มปลิดผลในทะลายออก ผลมี     
ความสมํ่าเสมอทั้งทะลาย หา้มมีการตกแต่งให้คงสภาพธรรมชาติ มะพร้าวมีเน้ือเหมาะแก่การรับประทาน    
เป็นมะพร้าวอ่อนในวันตัดสิน ให้ผูส้่งเข้าประกวดทําเคร่ืองหมายไว้บนผลใดผลหน่ึงเพ่ือเจาะเพียงผลเดียว 
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                     ข้อ 4 การประกวดขนนุประเภทเนือ้เหลอืง เกษตรกรส่งได้รายละไม่เกิน 3 ตัวอย่างๆ ละ  1 ผล 
เป็นขนุนพันธุใ์ดๆ ก็ได้ มีน้ําหนักไม่น้อยกว่าผลละ 6 กิโลกรัม สุกขนาดรับประทานได้ดใีนวนัตัดสิน มีขั้วตดิ หรือใช้ไม้
ตอกก็ได้  

                      ขอ้ 5 การประกวดฝร่ังพนัธุก์ลมสาลี ่เกษตรกรส่งได้รายละไม่เกิน 3 ตวัอย่างๆ ละ 5 ผล    มีขั้ว
ติดพรอ้มใบ ขนาดและน้ําหนักของแต่ละผลใกล้เคียงกัน ไม่มกีารตกแต่ง เปน็ฝรั่งที่แก่จัด กรอบ รับประทานได้พอดใีน
วันประกวด ให้เกษตรกรทําเครือ่งหมายไว้ที่ผลใดผลหนึ่ง เพื่อเจาะเพียงผลเดยีว   

                      ขอ้ 6 การประกวดกล้วยน้ําว้าสกุ เกษตรกรส่งไดร้ายละไม่เกิน 3 ตัวอยา่งๆ ละ 1 เครอื   และใน 
1 เครือ ควรมีผลไม่ต่ํากวา่ 10 หวี ผลมีความสม่ําเสมอทั้งเครือ ห้ามมกีารตกแต่งให้คงสภาพธรรมชาติ และสุกพอดีใน
วันตัดสิน    
                      ขอ้จํากดั  ผลผลิตที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองประกวด ผู้ส่งเขา้ประกวดไม่
มีสิทธิ์ขอรับคืน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุด ผู้ใดจะโต้แย้งมิได ้   
                      คณุสมบตัิของผู้ส่งเข้าประกวด  ผู้ส่งต้องเป็นเกษตรกรทีท่ําการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเอง และ
เกษตรกรจะตอ้งมีภูมิลําเนาหรอืพื้นทีก่ารผลิตอยู่ในจงัหวดัศรสีะเกษ พร้อมทัง้ต้องได้รับการรับรองการส่งผลผลิตจาก
เกษตรตําบล  หรือเกษตรอําเภอที่อยูใ่นเขตพืน้ที่การผลิตของเกษตรกร หากคณะกรรมการทราบภายหลังวา่มิได้เป็น
เกษตรกร และไม่ใช่ผลผลิตของตนเอง คณะกรรมการจะเรยีกคืน เงินรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตร 
                        การส่งผลผลติเข้าประกวด   ให้เกษตรกรลงทะเบียนส่งผลผลิตทางการเกษตรไดใ้นวันที่                 
18 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30–1๘.00น. และวนัที ่19 มิถนุายน 2558 ตัง้แต่เวลา 08.30–09.30 น.     
ณ กองประกวดบริเวณการจัดงาน ช้ากว่ากําหนดจะไม่รับพิจารณา 
                        การตดัสนิการประกวด จะดําเนินการตัดสินในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป โดยยึดหลักเกณฑ์การตัดสินของกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้
ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ส้ินสุด 
                        การมอบรางวัลการประกวด จะดําเนินการมอบรางวัลการประกวดในพธิีเปิดงาน วันที่ 25 
มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางการจัดงาน สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 

หมวดที่  2 
การประกวดวงดนตรีสากล  และการประกวดร้องเพลง. 

   ข้อ 7 การประกวดวงดนตรีสากล ประเภท เยาวชนอายุไม่เกนิ 25 ป ี
             คณุสมบตัิผู้เข้าประกวด 
           1. ผู้สมัครทุกคน  มีอายุไม่เกิน   25  ปี 
 2. สมาชิกในวงมีจํานวนไม่เกิน  12  คน   (ไม่จํากัดเพศ) 

                   3. สมาชิกในวงทุกคนต้องเป็นนักเรยีน / นกัศึกษา ที่ยังศึกษาอยู่ (มีหนงัสือรบัรองสถานภาพ
การเป็นนักเรียน /นักศึกษา  จากสถาบันที่ศึกษาอยู)่ สมาชิกในวง  อยู่คนละสถาบันก็ได ้
                หลกัฐานการสมัคร 
                1. บัตรประจําตัวนักเรียน / นกัศึกษา  ที่ไม่หมดอายุ พร้อมสําเนา  1  ชุด 
                   2. มีหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน /นักศึกษา  จากสถาบันที่ศึกษาอยู ่
                   3. ส่ง Demo เพลง Cover ให้กับกรรมการรับสมัครภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2558  
  4. การสมัครรบัสมัครตั้งแต่วนันี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2558  
                   5. สถานทีร่ับสมัคร  สํานักงานเกษตรจงัหวดัศรีสะเกษ 
   1. เกณฑก์ารประกวด 
      1. การแขง่ขนัประกวดวงดนตรีสากลแบง่เปน็ 3 รอบดังนี ้
       - รอบ Audition เพลงช้าหนึ่ง และ เพลงเร็วหนึง่ 
       - รอบคัดเลือก เพลงบังคับ อย่าฝากชีวิตไวท้ี่ฉัน ศิลปิน SDF เพลงช้าหนึง่  
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         และเพลงเร็วหนึง่ (ห้ามใช้เพลงเดิมรอบคดัเลือก) 
       - รอบชิงชนะเลิศ เพลงบังคับ ส่ิงมีชีวิตทีเ่รยีกว่าหวัใจ ศิลปิน ETC เพลงช้าหนึ่งและเพลง
เร็วหนึง่ (ห้ามใช้เพลงเดิมรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ)  
          1.2 เพลงตอ้งไม่ขดัต่อหลักกฎหมายไม่มีเนือ้หาโจมตีสถาบนัพระมหากษัตริย ์
           1.3 เพลงสามารถดัดแปลงทํานองได้ตามความเหมาะสม 
           1.4 การตัดสินจากคณะกรรมการเป็นที่ส้ินสุด 
   2. ผู้แสดงไม่เกนิ 4-12 คน 
   3. ทางกองประกวดไดจ้ัดเตรียมเครื่องดนตรใีห้ดังตอ่ไปนี ้
       - กีตาร์ไฟฟา้ 2 ตัว - เบสไฟฟ้า 1 ตัว - กลองชุด 1 ชดุ 
       - ไมค์ร้อง 2 ตัว - ชุดเครื่องเสียง,เอฟเฟค 
  2. เกณฑ์การพจิารณาใหค้ะแนน พิจารณาจาก 
     2.1 ความสามารถ/ชํานาญในการเล่นเครื่องดนตรี 30 คะแนน 
     2.2 ความสามารถในการร้อง 20 คะแนน 
     2.3 อารมณเ์พลงจุดเด่นความยากของเพลง  20 คะนน 
     2.4 ความกลมกลืนของเสียงดนตรี Balance Sound   20 คะแนน 
     2.5 คุณภาพของโชว์ Performance   10 คะแนน 
   
               สถานที่ประกวดและรับรางวัล   Audition เพื่อเข้าประกวดในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 
09.00 น. ณ ห้าง Big C สาขาศรีสะเกษ  และประกวดรอบคัดเลือกในวันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น. 
เป็นต้นไป ประกวดรอบตัดสินในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรี
สะเกษ โดยยึดหลักเกณฑ์และผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ส้ินสุด 

                ข้อ 8 การประกวดร้องเพลง(SISAKET STAR  CHALLENGE)  ประเภทเยาวชนอายุ   ไม่
เกนิ 25 ป ี

          คณุสมบตัิผู้เข้าประกวด ผู้สมัครทุกคน มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป 
               หลกัฐานการสมัคร 
               1. บัตรประจําตัวประชาชน  ที่ไม่หมดอายุ พร้อมสําเนา  1  ชุด 
                  2. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน   
 3. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 4x6 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
  4. ส่ง Sound เพลงที่จะใช้ในการประกวดภายในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 
                  5. การสมัครรบัสมัครตั้งแต่วนันี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2558 
                  6. สถานทีร่ับสมัคร สํานักงานเกษตรจังหวัดศรสีะเกษ 
              เพลงที่ใช้ในการประกวด   รอบคัดเลือก  จํานวน  1  ท่อนเพลง ไม่มีดนตรีประกอบ ใช้เวลา     ไม่เกิน 2 
นาที  (เลือกทอ่นเพลงที่โชว์ความสามารถในการร้อง ) เพลงทีใ่ช้ในการประกวดจะเป็นแนวใดก็ได้    เพลงไทยลูกทุ่ง 
เพลงไทยสากล เพลงสากล เพื่อคัดเลือกจํานวน 20 คน ขึ้นประกวดในรอบที่ 2 และรอบชิงชนะเลิศ 
              สถานทีป่ระกวดและรับรางวลั  Audition เพื่อเข้าประกวดในวนัอาทิตยท์ี่ 14 มิถุนายน 2558              
เวลา 09.00 น. ณ ห้าง Big C สาขาศรีสะเกษ ผู้ผ่านการคัดเลือกจงึมีสิทธิข์ึ้นประกวดบนเวท ีประกวดแข่งขนัรอบที่
สอง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น.  เป็นต้นไป  ประกวดรอบตัดสินในวันที ่24 มิถุนายน 2558  
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ประกวด ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยยึดหลักเกณฑ์และผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการเป็นที่ส้ินสุด 
             การมอบรางวัลการประกวด  จะดาํเนินการมอบรางวัลการประกวดในพธิีปิดงาน ในวันที่ 25 มถิุนายน 
2558  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 



4 
 

หมวดที่  3 

การแขง่ขนักิจกรรมมหาสนกุ 

                       ข้อ 9 การแข่งขันตําผลไม้ลีลาประกอบดนตรี ผู้เข้าแข่งขันเป็นบุคคลทั่วไป โดยจะต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ให้พร้อมในวันแข่งขัน  ประกอบด้วยอุปกรณ์สําหรับตํา  ได้แก่   
ครก สาก เครื่องปรุงรส ผลไม้ที่จะใช้ตํา และเคร่ืองเคียงจัดเป็นสํารับ  ประกอบด้วยอาหารประเภทใดก็ได้  
ที่สามารถรับประทานกับตําผลไม้ได้ดี  และจะต้องมีดนตรปีระกอบเพ่ือสร้างความสนุกสนานให้กับการแข่งขัน 
                   วันแข่งขัน   ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยการจับสลาก         
เพ่ือแข่งขันตามลําดับ 
           คุณสมบัติ   - ผู้เข้าแข่งขันเป็นบุคคลทั่วไป  ส่งทีมละ 2 คน 
        - การแต่งกายแบบพ้ืนบ้านอีสาน โดยจะต้องมีหมวกครอบผมและผ้ากันเป้ือน 
   เกณฑ์การตัดสิน 
   1.รสชาติ 20 คะแนน 
   2.สุขลักษณะ/การจัดตกแต่ง 20 คะแนน 
   3.การแสดงออก/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ลีลา 40 คะแนน 
   4.การแต่งกาย 20 คะแนน 
                   การมอบรางวัล  จะดําเนินการมอบรางวัล  ในวันเดียวกันหลังจากแข่งขันเสร็จสิ้น   

            ข้อ 10 การแข่งขันกองเชียร์ ผู้เข้าแข่งขันเป็นบุคคลท่ัวไป โดยจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ 
เครื่องดนตรี เครื่องเล่นต่าง ๆ มาเองในวันแข่งขัน   
                   วันแขง่ขัน   ในวันที่ 19 มถิุนายน 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยการจับสลาก      
เพ่ือแข่งขันตามลําดับ 

         คณุสมบตั ิ           -  ผู้เข้าแข่ง 1 ทีม จํานวน 10 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 คน 
         - การใช้ดนตรีประกอบจะใช้แผ่น CD หรือดนตรีจริงก็ได้ 
         - การแต่งกายสวยงามตามความเหมาะสม 

                  เกณฑ์การตดัสิน     -  เวลาในการเชียร์ไม่เกิน  10  นาที   
   1.เวลาในการเชียร์ 10-15 นาที (นานเกินเวลาจะถูกตัดคะแนน นาทีละ 1 คะแนน จากขอ้ 4) 
   2.การนําเสนอ/สนุกสนาน/ประทับใจ  30 คะแนน 
   3.ความพร้อมเพรียง/ลีลา/ความยากง่าย  20 คะแนน 
   4.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการรักษาเวลา 30 คะแนน 
   5.การแต่งกายสวยงาม  20 คะแนน 

        การมอบรางวัล  จะดําเนินการมอบรางวัล  ในวันเดียวกันหลังจากแข่งขันเสร็จสิ้น   

หมวดที่  4 
รางวัลการประกวด 

รางวัลการประกวด 
                   ข้อ 1 รางวัลการประกวดทเุรียนพนัธุห์มอนทอง 
             รางวัลที่  1  เงินสด   10,000  บาท พร้อมโลร่างวัล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี

                 รางวัลที่  2  เงินสด    7,000  บาท พร้อมโล่รางวัล   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
                         รางวัลที่  3  เงินสด    5,000  บาท พร้อมโล่รางวัล   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
     รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
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                  ข้อ  2  รางวัลการประกวดเงาะพนัธุ์โรงเรียน   
              รางวัลที่  1  เงินสด   5,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี
              รางวัลที่  2  เงินสด   3,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
                       รางวัลที่ 3  เงินสด   2,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
    รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

                            ข้อ  3  รางวัลการประกวดมะพร้าวอ่อนน้ําหอม   
              รางวัลที่  1  เงินสด   3,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี
              รางวัลที่  2  เงินสด   2,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
               รางวัลที่  3  เงินสด   1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

                           ข้อ  4 รางวัลการประกวดขนุนประเภทเนื้อเหลือง 
             รางวัลที่  1  เงินสด   3,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี

              รางวัลที่  2  เงินสด   2,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
               รางวัลที่  3  เงินสด   1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

                   ข้อ  5 รางวัลการประกวดฝร่ังพนัธุ์กลมสาลี ่  
             รางวัลที่  1  เงินสด   3,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี

              รางวัลที่  2  เงินสด   2,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
               รางวัลที่  3  เงินสด   1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

                            ข้อ  6 รางวัลการประกวดกล้วยน้ําว้า   
             รางวัลที่  1  เงินสด   3,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี

              รางวัลที่  2  เงินสด   2,000  บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
               รางวัลที่  3  เงินสด   1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
 ข้อ 7 รางวัลการประกวดวงดนตรสีากล  ประเภทนักเรยีน /นกัศึกษา 
                         รางวัลที่  1  เงินสด  10,000  บาท  โลร่างวัล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
                         รางวัลที่  2  เงินสด    7,000  บาท  โลร่างวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
                         รางวัลที่  3  เงินสด    5,000  บาท  โลร่างวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
    รางวัลชมเชย  3  รางวัลๆ ละ 2,000  บาท พร้อมประกาศนียบัตร                  
                  ข้อ 8 รางวัลการประกวดรอ้งเพลง  ประเภทเยาวชนอายุไม่เกนิ  19  ป ี
                         รางวัลที่  1  เงินสด    5,000  บาท  โลร่างวัล  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
                         รางวัลที่  2  เงินสด    3,000  บาท  โลร่างวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
    รางวัลที่  3  เงินสด    2,000  บาท  โลร่างวัล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
       รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร   
                  ข้อ 9 รางวัลการประกวดแข่งขันตาํผลไม้ลีลา ประกอบดนตร ี
                         รางวัลที่  1  เงินสด    3,000  บาท  โลร่างวัล  ประกาศนียบัตร   
                         รางวัลที่  2  เงินสด    2,000  บาท  โลร่างวัล  ประกาศนียบัตร   

   รางวัลที่  3  เงินสด    1,000  บาท  โลร่างวัล  ประกาศนียบัตร   
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  ข้อ 10 รางวัลการแข่งขันกองเชียร ์
                         รางวัลที่  1  เงินสด    3,500  บาท  โลร่างวัล  ประกาศนียบัตร   
                         รางวัลที่  2  เงินสด    3,000  บาท  โลร่างวัล  ประกาศนียบัตร   

   รางวัลที่  3  เงินสด    2,500  บาท  โลร่างวัล  ประกาศนียบัตร   
   

              ประกาศ  ณ  วันที่  20   พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

       
 
                  


