
 
 

เอกสารประชาสัมพนัธ์  ส านกังานเทศบาลเมืองทุง่สง 
ฉบับที่ ๑๖/๕๙ 

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง      

อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  สายใยวัฒนธรรมสู่ภาคีภาพแห่งภูมิภาค  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

“กินฟรีขนมจีน ๒,๗๘๙ กิโล” 
เทศบาลเมืองทุ่ งสง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  อ าเภอทุ่งสง   

สมาคมภัตตาคารไทย   และส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเมือง

ทุ่งสง   เทศบาลต าบลที่วัง  เทศบาลต าบลชะมาย  เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  เทศบาลต าบลกะปาง   องค์การบริหาร

ส่วนต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง  หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน  ก าหนดจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อ

ยักษ์เมืองทุ่งสง  อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  สายวัฒนธรรมสู่ภาคภาพแห่งภูมิภาพ  ประจ าปี  ๒๕๕๙   ในวันศุกร์

ที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๗.๐๐น. เป็นต้นไป  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง  ซึ่งในปีนี้ 

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับเกียรติจากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรม  อาทิ  ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศเทศอินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ บรูไน  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านการ

รับประทานขนมจีนทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค  และเชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ   ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และเพ่ือเป็นการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง   ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  กระตุ้นและดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสงมากยิ่งขึ้น   สร้างรายได้ให้กับพ่อค้า  แม่ค้า           

และประชาชนในท้องถิ่น  โดยเฉพาะกิจการร้านอาหารที่มีให้เลือกซื้อกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอาหาร

พ้ืนเมืองที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทขนมจีนที่มีอยู่ทั่วอ าเภอทุ่งสงเป็นจ านวนมาก  และประชาชนชาว    

ทุ่งสงนิยมบริโภคกันทุกเพศ  ทุกวัย  และทุกเทศกาล   

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ขนมจีนอยู่คู่กับอ าเภอทุ่งสงตลอดไป  เทศบาลเมืองทุ่งสง   

จึงได้จัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสงฯ ขึ้น  และขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนทุกท่านร่วมเที่ยวงาน

เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสงฯ  ประจ าปี ๒๕๕๙  (ชมฟรี  และกินฟรีตลอดงาน) ในวันศุกร์ที่ ๒๕     

มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 

 



 

 

 

ประเภทการประกวด 

-  น้ ายากะท ิ
- น้ ายาไตปลา 
- น้ าแกงเขียวหวานไก่ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมประกวดท้าน ้าแกง  ส่งน ้าแกงได้คนละ  ๑  ประเภทเท่านั น 

- บุคคลทั่วไป  ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่อ าเภอทุ่งสง 
- สมัครในนามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

หลักฐานการสมัคร 

-  แบบใบสมัครที่ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด 
- ส าเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  คนละ  ๒  ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  คนละ  ๒  ฉบับ 

สถานที่ประกวดท้าน ้าแกง  ณ  โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

วัน เวลา ประกวด  ลงทะเบียนรายงานตัวประกวด  ณ  โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง  เวลา ๑๒.๓๐น. – 

๑๓.๐๐ น.  หากเลยเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 

สอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมประกวด  และสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่  กองการศึกษา  เทศบาล

เมืองทุ่งสง    ตั งแต่บัดนี  จนถึงวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ  โดยก้าหนดจ้านวน

ผู้สมัครเข้าประกวดทั ง  ๓  ประเภทน ้าแกง  น ้าแกงละ  ๒๕  ทีม  หากมีผู้สมัครครบตามจ้านวนก่อนเวลา

ที่ก้าหนด  จะปิดรับสมัครทันที  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ๐๗๕-๔๑๑๓๔๒-๓  ต่อ  ๑๐๖ 

(ผู้สมัครต้องมาร่วมประชุมชี แจงรายละเอียดด้วยตนเองในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐น.  

ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

รางวัลในการประกวด 

ประเภทน้ ายากะทิ 

-  ชนะเลิศ  ได้รับรางวัล  ๓,๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
- รองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้รับเงินรางวัล  ๒,๕๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
- รองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้รับเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย   จ านวน  ๒๒  รางวัลๆละ  ๑,๐๐๐  บาท 

ประเภทแกงไตปลา 



- ชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล  ๓,๕๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้รับเงินรางวัล  ๒,๕๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
- รองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้รับเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย   จ านวน  ๒๒  รางวัลๆละ  ๑,๐๐๐  บาท 

ประเภทแกงเขียวหวานไก่ 

-  ชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล  ๓,๕๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้รับเงินรางวัล  ๒,๕๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
- รองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้รับเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย   จ านวน  ๒๒  รางวัลๆละ  ๑,๐๐๐  บาท 

การแข่งขันการกินขนมจีน  จ้านวน  ๒  กิโลกรัม  ภายใน  ๑๐  นาที  ผู้ที่ใช้เวลาในการ

กินน้อยที่สุด และมีขนมจีนเหลือน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะการแข่งขัน  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น  ๓  

ประเภท  คือ 

ประเภทชาย  อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๕  ปี 

ประเภทหญิง  อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๕  ปี 

ประเภทเด็กชาย – หญิง  อายุไม่เกิน  ๑๕  ปี 

หลักฐานการสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

-  แบบใบสมัครที่ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนด 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

รางวัลการแข่งขัน 

ประเภทชาย 

-  ชนะเลิศ  ได้รับเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับที่  ๑  ได้รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับที่  ๒  ได้รับเงินรางวัล  ๗๐๐ บาท 

ประเภทหญิง 

- ชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับที่  ๑  ได้รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับที่  ๒  ได้รับเงินรางวัล  ๗๐๐ บาท 

ประเภทเด็กชาย –เด็กหญิง 

-  ชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับที่  ๑    ได้รับเงินรางวัล  ๗๐๐  บาท 
- รองชนะเลิศอันดับที่  ๒    ได้รับเงินรางวัล  ๔๐๐ บาท 

 



ซึ่งในการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง  อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านขายไก่ทอด เข้าร่วมจ าหน่ายในงานเทศกาลขนมจีนหม้อ

ยักษ์เมืองทุ่งสง  อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์  สายใยวัฒนธรรมภาคีภาพแห่งภูมิภาค  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เพ่ืออนุรักษ์

วัฒนธรรมการกินขนมจีนคู่กับไก่ทอดอีกทั้งขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการการร้านขนมจีน  และผู้ที่เข้ามาเที่ยว

ชมงานเทศกาลขนมจีนทุกท่าน  ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  รวมทั้งไม่น าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

เข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด   

 

งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 


