
 

 

 
 
 

ประกาศเทศบาลเมอืงพระประแดง 
เรือ่ง  การจดัการแขง่ขนัเรอืยาว  การแขง่ขนัเซปักตะกรอ้  การแขง่ขนัตะกรอ้ลอดห่วง งานประเพณแีขง่เรอืยาว  

ชงิถว้ยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้  กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

****************************************** 
 
  ดว้ยเทศบาลเมอืงพระประแดง  รว่มกบัหน่วยงานภาครฐั  ภาคเอกชน  พรอ้มดว้ยประชาชนชาว      
พระประแดง ร่วมกนัจดังานประเพณีแข่งขนัเรอืยาว ชงิถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้  กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ประจ าปี  ๒๕๖๒  ระหว่างวนัที่  ๑๗ – ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ  
บรเิวณล าน ้าเจา้พระยาหน้าเมอืงพระประแดง  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิและรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทอ้งถิน่    ใหค้งอยูส่บืไป  โดยจดัใหม้กีจิกรรมการแขง่ขนั  ดงันี้ 
 
๑.  การแข่งขนัเรือยาว  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  จ านวน  ๔  ประเภท  ประกอบด้วย 
  ๑.  การแขง่ขนัเรอืยาว  ๓๐  ฝีพาย 
  ๒.  การแขง่ขนัเรอืยาว  ๒๐  ฝีพาย 
  ๓.  การแขง่ขนัเรอืยาวประเพณ ี 
  ๔.  การแขง่ขนัเรอืมาด 
 
  อาศยัอ านาจตามความนัยหนังสอืจงัหวดัสมุทรปราการที่ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๒๙๘ ลงวนัที่  ๒๘ สงิหาคม  
๒๕๕๕   ประกอบกบัมตใินที่ประชุมการจดังานประเพณีแข่งขนัเรอืยาวหน้าเมอืงพระประแดง  เมื่อวนัที่  ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๕   จงึประกาศใชค้่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมแขง่ขนัเรอืยาว  ดงันี้ 
  ๑.๑  การแขง่ขนัเรอืยาว  ๓๐  ฝีพาย  ม ี๔  รางวลั  คอื 
   -  รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๑๐,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๕,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๓,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัชมเชย   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๒,๐๐๐  บาท 
    

   ค่าลากจงู 
   -  เรือต่างจงัหวดั  ล าละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
   -  เรือในพื้นท่ี  ล าละ    ๗,๐๐๐  บาท 
 

 
(๒) 



 
๑.๒  การแขง่ขนัเรอืยาว  ๒๐  ฝีพาย  ม ี๔  รางวลั  คอื 

   -  รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๘,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๕,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๓,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัชมเชย   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๒,๐๐๐  บาท 

 
  ๑.๓  การแขง่ขนัเรอืยาวประเพณ ี (๒๐  ฝีพาย)    ม ี๔  รางวลั  คอื 
   -  รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๘,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๕,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๓,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัชมเชย   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๒,๐๐๐  บาท 
   

๑.๔  การแขง่ขนัเรอืมาด  (เรอืมาด ก.   ๑๒   ฝีพาย)    ม ี๔  รางวลั  คอื 
   -  รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๕,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๓,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๒,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัชมเชย   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั    ๑,๕๐๐  บาท 
 
 หลกัเกณฑก์ารรบัถ้วยรางวลัพระราชทานฯ การแข่งขนัเรือยาว 
  ๑.  รางวลัชนะเลศิ  มเีรอื ๔  ประเภท คอื เรอืยาว  ๓๐  ฝีพาย,    เรอืยาวประเพณ ี(๒๐ ฝีพาย),   

     เรอืยาว  ๒๐  ฝีพาย,   และเรอืมาด    
  ๒.  เรอืทีไ่ดร้างวลัชนะเลศิทกุประเภท จะไดร้บัถว้ยรางวลัพระราชทานจ าลอง  พรอ้มเงนิรางวลั 
  ๓.  เรอืทีไ่ดร้างวลัชนะเลศิ ๓ ปี ตดิต่อกนั จะไดร้บัถว้ยรางวลัพระทานเป็นกรรมสทิธิ ์พรอ้มเงนิรางวลั 
       ทัง้น้ี  ช่ือเรือจะต้องเป็นช่ือเดียวกนัทัง้ ๓  ปี 
  ๔.  เจา้ของเรอืหรอืผูแ้ทนเรอืทีจ่ะเขา้รบัถว้ยรางวลั โปรดแต่งกายชุดสุภาพ (หา้มใส่รองเทา้แตะ) 
 
๒.  การแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  จ านวน  ๔  ประเภท  ประกอบด้วย 
  ๑.  ประเภทประชาชนทัว่ไป (ชาย) 
  ๒.  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ  ๑๕  ปี (ชาย) 
  ๓.  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ  ๑๓  ปี (ชาย) 

๔.  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ  ๑๓  ปี (หญงิ) 
 
 

(๓) 
 
๒.๑  ประเภทประชาชนทัว่ไป (ชาย)   ม ี๔ รางวลั  ดงันี้ 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๔,๐๐๐  บาท 



 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๓,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๒,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  บาท 
 

๒.๒  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ ๑๕  ปี (ชาย)   ม ี๔ รางวลั  ดงันี้ 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๓,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๒,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั     ๕๐๐  บาท 

 

๒.๓  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ ๑๓  ปี (ชาย)   ม ี๔ รางวลั  ดงันี้ 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๓,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๒,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั     ๕๐๐  บาท 

 

๒.๔  ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ ๑๓  ปี (หญงิ)   ม ี๔ รางวลั  ดงันี้ 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๓,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๒,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยเกยีรตยิศ เงนิรางวลั     ๕๐๐  บาท 

 

 หลกัเกณฑก์ารรบัถ้วยรางวลัพระราชทานฯ การแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ 
  ๑.  รางวลัชนะเลศิการแขง่ขนักฬีาเซปักตะกรอ้    ม ี๔  ประเภท  คอื   

-   ประเภทประชาชนทัว่ไป (ชาย)    
-   ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ ๑๕  ปี (ชาย) 
-   ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ ๑๓  ปี (ชาย) 
-   ประเภทเยาวชนอายไุมเ่กนิ ๑๓  ปี (หญงิ) 

  ๒.  ทมีทีไ่ดร้างวลัชนะเลศิทุกประเภท จะไดร้บัถว้ยรางวลัพระราชทานจ าลอง  พรอ้มเงนิรางวลั 
  ๓.  ทมีทีไ่ดร้างวลัชนะเลศิ ๓ ปี ตดิต่อกนั จะไดร้บัถว้ยรางวลัพระทานเป็นกรรมสทิธิ ์พรอ้มเงนิรางวลั 
       ทัง้น้ี  ช่ือทีมจะต้องเป็นช่ือเดียวกนัทัง้ ๓  ปี 
  ๔.  ทมีทีจ่ะเขา้รบัถว้ยรางวลั โปรดแต่งกายชุดสุภาพ (หา้มใส่รองเทา้แตะ) 
 
 

(๔) 
 

๓.  การแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ  ชิงถ้วยเทศบาลเมืองพระประแดง  จ านวน  ๒  ประเภท  คือ 
  ๑.  ประเภทเยาวชนอาย ุ ๑๒  ปี  (ชาย) 
  ๒.  ประเภทเยาวชนอาย ุ ๑๒  ปี  (หญงิ) 
  

  ๓.๑  ประเภทเยาวชนอาย ุ ๑๒  ปี (ชาย)  ม ี ๔  รางวลั ดงันี้ 



 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๓,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๒,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั     ๕๐๐  บาท 

 

  ๓.๒  ประเภทเยาวชนอาย ุ ๑๒  ปี (หญงิ)  ม ี ๔  รางวลั ดงันี้ 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๓,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๒,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  บาท 
 - รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บัถว้ยรางวลั เงนิรางวลั     ๕๐๐  บาท 

 

๓.  การแข่งขนักีฬาตะกร้อลอดห่วง   จ านวน  ๓  ประเภท  คือ 
  ๑.  ประเภท  ก 
  ๒.  ประเภท  ข 
  ๓.  ประเภท  ค 
 

  ๔.๑  ประเภท  (ก)  มี  ๖  รางวลั ดงัน้ี 
   -  รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บั ถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๕,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บั ถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๓,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บั    เงนิรางวลั  ๑,๕๐๐  
บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๓ จะไดร้บั    เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  
บาท 
   -  รางวลัชมเชย   จะไดร้บั    เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  
บาท 
   -  รางวลัผูท้ าคะแนนสงูสุด  จะไดร้บั    เงนิรางวลั  
๑,๐๐๐  บาท 
 

  ๔.๒  ประเภท  (ข)  มี  ๖  รางวลั ดงัน้ี 
   -  รางวลัชนะเลศิ   จะไดร้บั ถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๓,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ จะไดร้บั ถว้ยรางวลั เงนิรางวลั  ๒,๐๐๐  บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ จะไดร้บั    เงนิรางวลั  ๑,๕๐๐  
บาท 
   -  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๓ จะไดร้บั    เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  
บาท 
   -  รางวลัชมเชย   จะไดร้บั    เงนิรางวลั  ๑,๐๐๐  
บาท 
   -  รางวลัผูท้ าคะแนนสงูสุด  จะไดร้บั    เงนิรางวลั     
๗๐๐  บาท 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


