
วารสารเผยแพร่ข่าวสารเทศบาลเมืองนราธิวาส ปีีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจ�าเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 www.naracity.go.th

เทศบาลเมืองนราธิวาส

พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

สู่...งานของดีเมืองนรา ’59



Contents
ส า ร บั ญ

ที่ปรึกษา 
นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตร ี
นายอดุม เด่นสนัตกิลุ รองนายกเทศมนตร ี
นายนยิ ินเิลาะ รองนายกเทศมนตร ี
นายชมุสาย เทพลบิ รองนายกเทศมนตรี

นายบญุณรงค์ กวพีนัธ์ ปลดัเทศบาล 
นายกจิจา สวนจนัทร์ รองปลดัเทศบาล 
บรรณาธิการ
นายบญุณรงค์ กวพีนัธ์ ปลดัเทศบาล 
กองบรรณาธิการ 
นายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.ส�านกัการช่าง 
นายสมนกึ ล่องสมทุร ผอ.ส�านกัการศกึษา 

นายศกัรนิทร์ ทองจนิดา ผอ.กองสาธารณสขุฯ 

นายโชคชยั วฑัฒนายน หน.ส�านกัปลดั 
นางสชุพี เกื้อกูล ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
นางนริอบยีะห์ กอบวทิยา ผอ.กองสวสัดกิารสงัคม 
นางกตยิา ไพรพฤกษ์ หน.ฝ่ายบรกิารและเผยแพร่วชิาการ 
น.ส.อารนี่า มานติย์พนัธ์ นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการ

นางภทัรนษิฐ์ ยอดไกร นกัประชาสมัพนัธ์ช�านาญการ

ภาพ 
นายอดลุย์ อาแซ, นางภทัรนษิฐ์ ยอดไกร, 
นายธเนตร กจิพงศ์ธาดา 

คณะท�างาน “นราทัศน์สาร” : Working Group 
นางสชุพี เกื้อกลู,นางกตยิา ไพรพฤกษ์, นายอบัดลุฆอน ีอนันศัร์ 
น.ส.ปราณ ีเจรญิสขุ, นายวรกานต์ ธาตรนีรานนท์, นางเกศรา 
สรุวลัลภ น.ส.กิ่งกมล บั้นบรูณ์, นายอดลุย์ อาแซ, น.ส.อารน่ีา 
มานติย์พนัธ์ นางภทัรนษิฐ์ ยอดไกร, นายกูอารอืมงิ 
ตูแวดอเล๊าะ นายปรญิญา เอนกรตัน์, น.ส.ดรณุ ีตาเละ 
ส�านักงานเทศบาลฯ (ประชาสัมพันธ์)
โทร. 073-511048 โทรสาร. 073-51 2431 www.naracity.go.th
ออกแบบ/จัดพิมพ์ บรษิทั บลูอมิเมจ จ�ากดั  
โทรศพัท์ 0-7446-4401-2 www.blueimage.co.th

คณะผู้จัดท�ำ

04 เทศบาลพร้อม!! รับมือนักท่องเที่ยว

 ในงานของดีเมืองนรา ’ 59 

06 งานประชันเสียงนกเขาชวา

07 งานศาลเจ้าโก้วเล้งจี ่
08 เปิดตลาดน�้ายะกัง

09  กิจกรรม  
12 10 วิธีในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

13 เพลงอาเซียนรวมใจ 

14 ตะขอกรงนกเขา

15 รู้จักตลาดสดบาเละฮิเล

P.08

P.04

P.06

P.14

P.15

น ร ำ ทั ศ น ์ ส ำ ร  I  ป ี ีที่  8 ฉบับที่  6 ประจ�ำ เดือนสิงหำคม - กันยำยน 255902



ติดต่อขอรับวารสาร “นราทัศน์สาร”
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โทรศัพท์ : 073-511048, 073-516175

กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส

เวียนมาบรรจบอีกครั้งในเดือนกันยายนของทุกปี ส�าหรับ 
งาน “ของดีเมืองนรา”  ซึ่งถือเป็นเป็นกิจกรรมใหญ่แห่งปีส�าหรับ 
ชาวนราธิวาส ครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 17 – 25 กันยายน 2559 

กล่าวได้ว่าการจดังานในแต่ละครัง้จะมนีกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และต่างประเทศจ�านวนมาก เข้ามาเยือนเมืองนราบ้านเรา  
มาชมกิจกรรมในงานพร้อมๆ ไปกับมาเที่ยวพักผ่อน สลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปตามความสนใจในแต่ละคน  

เพราะในงานของดีเมืองนรา มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการ
ประชันนกเขาชวาเสียง ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าการประชันนกเขาชวา
เสียงในงานของดีเมืองนรา ติดชั้นในระดับอาเซียนไปแล้ว จะเห็นได้
จากในทุกปีจะมีผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงจากประเทศแถบอาเซียนเข้า
มาร่วมประชันด้วย

ปีนี้น่าสนใจขึ้นไปอีก เมื่อมีการเปิดตลาดค้าขายอุปกรณ์ 
การเลี้ยงนกเขาชวาเสียงอย่างเป็นทางการด้วย ต่างจากปีก่อนๆ  
ที่วางขายเพียงเล็กๆ น้อยๆ จากพ่อค้า “ชวาวงศ์” ในพื้นที่

ส่วนการแข่งเรือ ปีนี้โยกไปจัดที่หาดนราทัศน์ เพราะมีการ
ปรับปรุงเขื่อนท่าพระยาสาย

อย่างไรก็ตาม เทศบาลเมืองนราธิวาส ในฐานะเจ้าบ้าน เราจึง
มีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับผู้มาเยือน และหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าพี่น้องประชาชนจะร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมไปกับเรา 

เพื่อให้เขาประทับใจ...และกลับมาเยือนเมืองนราบ้านเรา 
อีกครั้ง 

selamat  hari  raya  iduladha 1437 H.
maaf zahir dan batin

คุยกับนายกฯ ธนำวิทย์
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พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

งานของดีเมืองนรา ปี 2559 ที่จะจัดขึ้นในอีก
ไม่กี่วันนี้ ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีของจังหวัดนราธิวาส 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  ภายใต้การด�าเนินงานของ 
“นายกฯ ธนาวิทย์” และทีมงาน  ในฐานะเจ้าบ้าน 
ยืนยันเมืองนราพร้อมรับมือผู้มาเยือน ทั้งเร่งประดับ
ประดาและสร้างสีสันของเมือง เพื่อความงดงาม  
น่าอยู่-น่าเที่ยว และแนะน�าแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ 
ของเมือง   

งานของดีเมืองนรา ปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในอีก
ไม่กีว่นั เทศบาลเมอืงนราธวิาส ในฐานะเจ้าบ้าน 
มีภารกิจหน้าที่อะไรบ้างในงาน    

ทกุปีเทศบาลจะมภีารกจิหน้าที่ในกองงานนกเขาชวา 
หรอืเป็นฝ่ายจดัการประชนันกเขาชวาเสยีง อกีส่วนเรากร่็วม
กิจกรรมแข่งเรือหน้าพระที่นั่งฯ ด้วย ซึ่งปีนี้เทศบาลส่งเรือ
ร่วมแข่งใน 2 ประเภท คอื เรอืกอและ (28 ฝีพาย) 1 ทมี  
เรอืคชสหี์ (14 ฝีพาย)  อกี 1 ทมี  

อย่างไรกต็าม ปีนี้ทางจงัหวดันราธวิาส ซึ่งเป็นแม่งาน
ใหญ่ ได้ยกเลกิการแข่งเรอืยาวไป 1 รายการ ซึ่งปกตกิาร
แข่งขนัในประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรอืที่มาจากต่างจงัหวดั 
ด้วยเหตผุลถงึการต้องการเน้นกจิกรรม ศลิปวฒัธรรมที่มอียู่
ในท้องถิ่นมากกว่าปีก่อนๆ 

เทศบาลเมือง
นราธิวาส
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เทศบาลใช้ฝีพายที่เคยไปแข่งและได้รับรางวัลจาก 
ต่างประเทศหรือเปล่า  

ก็มีเสริมมาบ้าง...เพราะบางคนอายุเยอะขึ้น ถึงเวลาที่ต้อง
เปลี่ยนแปลง กเ็ข้ามาช่วยเป็นโค้ชหรอืช่วยจดัการภายในทมี เพราะ
ฝีพายชดุนี้อยูด้่วยกนัมา 2-3 ปีแล้ว ส่วนใหญ่เป็นลกูหลานชาวประมง
แถวหาดนราทศัน์ 

อย่างไรกด็ ีใน 2 รุ่นนี้ เรอืแต่ละล�าจะมาจากท้องถิ่นเดยีวกนั 
จากโคกเคยีน ชลประทานบ้าง ถอืเป็นคนในพื้นที่เดยีวกนั  ก่อนหน้า
นี้ไม่กี่วัน เราก็ไปแข่งอุ่นเครื่องที่จังหวัดยะลา ปรากฏว่าได้ที่ 4  
กลบัมา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จงัหวดัยะลาจดั และเป็นครั้งแรกที่เราส่งไป
แข่งขนัที่นั่น 

ถึงวันนี้เราพร้อมหรือยัง... 

พร้อม...ก่อนหน้านี้เราเก็บตัวมาเดือนกว่าแล้ว ซ้อมทุกวัน
ตั้งแต่ 4-6 โมงเยน็ที่บรเิวณหาดนราทศัน์ ส่วนตวัผมและทมีงานกไ็ป
ให้ก�าลงัใจเกอืบทกุวนั มั่นใจว่าเราประสบความส�าเรจ็แน่ เพราะพวก
เขามุ่งมั่นและตั้งใจมาก 

การเตรียมพร้อมด้านอื่นๆ ในฐานะเจ้าบ้าน 

การประชันนกเขา ทุกๆ ปีจะมีคนน�านกเข้าประชันมากขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งน�านกมาประชันและมาชม เทศบาลเมืองนราธิวาส ใน
ฐานะเจ้าบ้าน กจ็ะมกีารปรบัภูมทิศัน์ของเมอืงในทกุปี ปีนี้กเ็ช่นกนั 

เรามีการติดตั้งไฟประดับเมือง ส่วนที่เป็นทางเดินเท้า หรือ
ถนน ก็ทาสีใหม่ ท�าความสะอาดในพื้นที่เส้นทางสาธารณะ ให้ดูดี
สบายตาขึ้น ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาส ก็ด�าเนินการล่วงหน้าไป
ประมาณเดอืนกว่าๆ แล้ว ตอนนี้กย็งัท�าไปเรื่อยๆ เพราะงานของดี
เมืองนรา จัดในช่วง 17-25 ก.ย. 2559 นี้ ขณะที่เราด�าเนินการไป
ประมาณ 70-80 เปอร์เซน็ต์แล้ว

เรื่องการดูแลความปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว  

ที่ผ่านมาเทศบาลเมอืงนราธวิาส มกีารประชมุร่วมกบัจงัหวดั
อยู่หลายครั้ง และจะมกีารประชมุอยู่เรื่อยๆ ตอนนี้จงัหวดักเ็น้นเรื่อง
ความปลอดภัยให้มากขึ้น ในส่วนของเทศบาลเมืองนราธิวาส  

เรากช่็วยเหลอืในส่วนของงานป้องกนัโดยเฉพาะงานเทศกจิ และงาน
ช่วยเหลอืด้านระบบจราจร 

มกีารพดูคยุท�าความเข้าใจกบัพีน้่องประชาชนในพืน้ที่
หรือไม่ ในเรื่องการรับมือกับนักท่องเที่ยว ในฐานะ 
เจ้าบ้าน

พี่น้องประชาชนจะเข้าใจอยู ่แล้วว่าในเดือนกันยายน 
ของทกุปี จะมงีานของดเีมอืงนราและ มกีจิกรรมอะไรบ้าง 

ปีที่ผ่านมาเราแข่งเรอืที่หน้าเขื่อนท่าพระยาสาย มาปีนี้มกีาร
ปรบัปรงุ กเ็ลยย้ายไปแข่งที่หาดนราทศัน์แทน 

ผมมองว่าดีเสียอีก เพราะนักท่องเที่ยวไปชมการประชัน 
นกเขาแล้ว ยังสามารถเที่ยวหาดนราทัศน์ไปด้วย ซึ่งเราพร้อมดูแล
และบริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมาทานอาหาร มาเที่ยว  
มาพกัผ่อน หรอืมาท�ากจิกรรมต่างๆ ประการส�าคญั พี่น้องประชาชน
กจ็ะมรีายได้เพิ่มพอสมควร ซึ่งปีนี้คาดว่าจะคกึคกักว่าปีก่อนๆ  

ในฐานะนายกฯ ช่วยแนะน�าแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญๆ 
ภายในเขตเทศบาล 

ถ้าเป็นธรรมชาติ ก็มีหาดนราทัศน์ เขื่อนท่าพระยาสาย  
ส่วนการท่องเที่ยวด้านวฒันธรรม กม็ทีี่เขามงคลพพิธิ ที่ม ี3 วฒันธรรม
ร่วม ก็คือ 1. วัฒนธรรมพุทธ มีพระรูปเก่าแก่ รูปปั้นหลวงปู่ทวด  
2. วฒันธรรมจนี กม็ศีาลเจ้าโก้วเล้งจี่ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สดุของ
จังหวัด มีศิลปะที่งดงามมาก และ 3. ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู  
คอื องค์พระพฆิเนศที่สวยและใหญ่ที่สดุในภาคใต้ ซึ่งใน 3 วฒันธรรม
นี้น่าสนใจทั้งนั้น   

และมีตลาดน�้ายะกัง ซึ่งเพิ่งเปิดไปไม่นาน ได้เสียงตอบรับ
อย่างดียิ่งจากพี่น้องแถบนี้ อยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปชิมอาหาร 
พื้นบ้านหรอือาหารโบราณของชมุชนยะกงั ซึ่งชมุชนแห่งนี้มชีื่อเสยีง
ในด้านการท�าขนมอยู่แล้ว 

ไปชิมดู...แล้วซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้าน เพื่อให้
ได้ลิ้มลองของอร่อย...ที่เมืองนรา NN
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ทุกปัญหามีทางออก 

ทุกเรื่องราวมีค�าตอบ : เทศบาลเมืองนราธิวาส 

: กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 โทรศัพท์ 073-511048, 073-516175

 ส�านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากจังหวัด
นราธิวาส ให้ด�าเนินการจัดการประชันนกเขาชวาเสียง  

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในงาน
ของดเีมอืงนรา ประจ�าปี 2559 
ในระหว่างวนัที ่20-21 กนัยายน 
2559 นี้ 

โดยงานของดีเมืองนรา 
ก�าหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่าง 
วันที่ 17-25 กันยายน 2559  
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิ 
6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง 
จ.นราธวิาส

ส�าหรบัการจดัการประชนันกเขา
ชวาเสยีงในปีนี้ ได้รบัการสนบัสนนุจาก
จังหวัดนราธิวาส การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานนราธิวาส  
(ททท.นราธวิาส) สมาคมนกเขาชวาเสยีง

ภาคใต้ ชมรมนกเขาชวาเสยีง 5  จงัหวดั
ชายแดนใต้  โดยแบ่งการประชนัเสยีง ดงันี้

• วันแรก (20 กันยายน) ประชันในประเภทเสียงใหญ่   
เสยีงกลาง เสยีงเลก็ และดาวรุง่ ชงิถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเกยีรติ
บตัร และของรางวลั 

• วันที่สอง (21 กันยายน) ประชันในประเภท รวมเสียง 
และรวมเสยีงดาวรุ่ง ชงิถ้วยเกยีรตยิศ พร้อมของรางวลั 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
จะเสดจ็พระราชทานเกยีรตบิตัร รางวลัที่ 1 - 10 ทั้ง 4 ประเภท
เสยีงของการแข่งขนัในวนัแรก ส่วนรางวลัที่ 1 – 11 ทกุประเภท
เสยีงของวนัแรก จะได้รบัถ้วยพระราชทานจากพระบรมสาทสิลกัษณ์ 

นอกจากนั้นในงานยังมีการสาธิตการท�ากรงนกเขาและ
ผลติภณัฑ์เกี่ยวเนื่อง ตลาดซื้อขายนกเขาชวาเสยีง 

ส่วนรางวัลบัตรเสารอกนก มีทั้งสิ้น 80 รางวัล ได้แก่  
รถจกัรยานยนต์  จกัรยานเสอืภูเขา สร้อยคอทองค�า พดัลมสไลด์ 
ราคาบตัรเสารอกนก 400 บาท  ทกุประเภทเสยีง โดยก�าหนดจดั
ให้มีการซ้อมใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559  
ณ  สนามสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา 
อ.เมอืง จ.นราธวิาส มรีางวลั 34 รางวลั  

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�านัก 
การศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ที่หมายเลขโทรศัพท์  
073-511048, 073-515825 NN

ประชันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทาน
                        กิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี งานของดีเมืองนรา ’59 

น ร ำ ทั ศ น ์ ส ำ ร  I  ป ี ีที่  8 ฉบับที่  6 ประจ�ำ เดือนสิงหำคม - กันยำยน 255906

Report รายงาน



นายเถกงิศกัดิ์ ยกศริ ิรองผู้ว่าราชการจงัหวดันราธวิาส เป็นประธานเปิด
งานประเพณแีห่พระลยุไฟ ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่นราธวิาส ประจ�าปี 2559 โดยมี
นายธนาวทิย์ ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส ในฐานะประธาน
จดังาน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจดังาน 

ส�าหรับการจัดงานประเพณีแห่พระลุยไฟฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อ 
วนัที่ 17 - 21 กรกฏาคม 2559 เริ่มต้นโดยพธิอีญัเชญิองค์เทพฯ แห่รอบ
เขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส พธิสีะเดาะเคราะห์ พธิลียุไฟ พธิมีอบสิ่งของ
ข้าวสารอาหารแห้งและรถวลิแชร์ให้กบัผู้พกิาร 

ทั้งนี้ เพื่ออนรุกัษ์และสบืสานวฒันธรรมของบรรพบรุษุชาวไทย
เชื้อสายจนีที่ตั้งหลกัปักฐานอยูท่ี่นี่ในคงอยูส่บืไป พร้อมกนันี้ได้น�าราย

ได้ส่วนหะนึ่งมาซ่อมแซมบูรณะศาลเจ้าฯ และกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมการท่อง
เที่ยวของจงัหวดันราธวิาสไปด้วย NN

แห่พระลุยไฟ
ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ ประจ�าปี 2559
  ...ร่วมสืบสานประเพณีพี่น้อง

ชาวไทยเชื้อสายจีน 

Report รายงาน



เทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรต ิ 
เนื่องในมหามงคลเถลงิถวลัยราชสมบตั ิครบ  70  ปี 9  มถินุายน 
2559  และเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ  
เนื่องในโอกาส พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  7  รอบ  

12  สงิหาคม  2559  โดยม.ี.................................. เป็นประธานใน
พธิ ีและนายสมหวงั เรอืงเพง็ นายอ�าเภอเมอืงนราธวิาส กล่าวรายงาน 

NN

เดินเทิดพระเกียรติฯ  

ชุมชนยะกัง 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน�้า
ชุมชนยะกัง 1  ณ ริมคลองยะกัง  โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม  นายธนา

วทิย์  ไชยานพุงศ์ นายกเทศมนตรี
เมอืงนราธวิาส สมาชกิสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน 

ทกุภาคส่วน ร่วมเป็นเกยีรต ิภายใต้การสนบัสนนุของจงัหวดันราธวิาส 
ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมือง
นราธวิาส อ�าเภอเมอืงนราธวิาส  มกีจิกรรมทั้งขบวนแห่ทางน�้าที่สื่อ
ถงึวถิชีวีติของชาวชมุชน การละเล่นทางน�้า การจ�าหน่ายและสาธติ
การท�าขนมพื้นบ้าน  

โดยตลาดน�้าชุมชนยะกัง จะเปิดขายในทุกวันศุกร์และเสาร์
ของสปัดาห์ ตั้งแต่เวลา  10.00  -  18.00  น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วิถีชีวิตอันทรงคุณค่าที่มีมากว่า 
100 ปี ของชาวลุ่มน�้ายะกงั NN

ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน�้ายะกัง

Report รายงาน



เทศบาลเมอืงนราธวิาส ส�านกัวฒันธรรมจงัหวดันราธวิาส 
และส�านักพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจัดให้มีกิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา สมโภชเทียนพรรษ และแห่เทียนพรรษา เพื่อน�าไปถวาย 
ณ วดับางนรา วดัพรหมนวิาส และวดัประชาภริมย์ NN

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีในโอกาสลงพื้นที่จงัหวดันราธวิาส เมื่อ
วนัที่ 25 กรกฎาคม 2559 เพื่อตดิตามผลการปฏบิตัิ
ราชการ ตรวจเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชน และเป็น
ประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินบริเวณเทือกเขาบูโด  
ณ หอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยันราธวิาส
ราชนครนิทร์ NN

ณ อาคารด้านหน้าส�านกังานเทศบาลเมืองนราธิวาส

ติดต่อขอดูคู่มือส�าหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กจิกรรมวนัอาสาฬหบชูา - เข้าพรรษา

ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
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Activities กิจกรรม



001
A c t i v i t i e sBig Cleaning Day หาดนราทัศน์ 

002
A c t i v i t i e sมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการ 

003
A c t i v i t i e sนิทรรศการวิชาการบานบุรี

จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส  
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ ชาวนรารักษ์สะอาด  
(Big Cleaning Day) ณ บรเิวณหาดนราทศัน์ เนื่องในโอกาส
พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระเกยีรตพิระชนมพรรษา 7 รอบ 
12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน และนายธนาวิทย์ 
ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวรายงาน  
มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังาน ลูกจ้างเทศบาล ตวัแทนส่วนราชการ 
และบคุลากรจากสถาบนัการศกึษาในพื้นที่ NN

นายนยิ ินเิลาะ รองนายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส ร่วมเป็น
เกยีรตใินการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชนินีาถ เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 
2559 โดยมีนาวาเอก อธิสพล สังขรัตน์ รองผู้บังคับการหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 45 รักษาการแทนหัวหน้าสถานีวิทยุกระจาย
เสียง 912 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้มีพิธีมอบ
เก้าอี้สขุา (พลาสตกิแขง็) ให้แก่ผูป่้วยตดิเตยีง ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 
ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ�านวน 16 ราย ณ สถานีวิทย ุ
กระจายเสยีง 912 NN

โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนภผูาภกัด)ี โดยนางอษุามาศ 
เรอืงธนู ผอ.สถานศกึษา จดักจิกรรมงานนทิรรศการวชิาการ
บานบุรี โดนายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน มีนายอุดม เด่นสันติกุล  
รองนายกเทศมนตร ีสมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ 
ร่วมเป็นเกยีรต ิซึ่งการจดักจิกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ครแูละนกัเรยีน
ได้น�าผลงานมาเผยแพร่สู ่สาธารณชน และได้ทราบถึง 
ความก้าวหน้าของสถานศกึษา ภายใต้แนวคดิ “อยู่อย่างพอ
เพยีง ถวายพ่อของแผ่นดนิ 70 ปี ครองราชย์” NN

น ร ำ ทั ศ น ์ ส ำ ร  I  ป ี ีที่  8 ฉบับที่  6 ประจ�ำ เดือนสิงหำคม - กันยำยน 255910

Activities กิจกรรม



004
A c t i v i t i e sเจ้าบ้านน้อยที่ดี

005
A c t i v i t i e sโรงเรียนต้นแบบ

006
A c t i v i t i e sเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรยีนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮเิล) โดยนายสมนกึ 
ดวงศร ีผอ.สถานศกึษา ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบ
ในการจดัตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยในโรงเรยีน จากศาลเยาวชนและ
ครอบครวันราธวิาส ซึ่งจดัโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลมิพระเกยีรติ
เนื่องในมหามงคลเถลงิถวลัยราชสมบตั ิครบ 70 ปี 9 มถินุายน 
2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 2559 เมื่อ 27 กรกฎาคม 
2559 NN

โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) โดย น.ส.เจะนารีซา  
มะยูโซ๊ะ ผอ.สถานศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดเจ้า
บ้านน้อยที่ดี ในหัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”  
ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ผลปรากฏว่า โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง)  
รบัรางวลัชนะเลศิ ระดบัภมูภิาค จากผูเ้ข้าประกวดทั้งสิ้น 9 โรงเรยีน 
และได้เป็นตวัแทนเข้าประกวดในระดบัประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 4 ทมี 
จาก 4 ภาคของประเทศ NN

โรงเรยีนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮเิล) โดย นายสมนกึ 
ดวงศรี ผอ.สถานศึกษา พร้อมคณะครู สภานักเรียน  
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ณ ชุมชน
ชายทะเลและชุมชนกาแลปาแย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และรับทราบข้อมูลพื้นฐาน 
ของนกัเรยีนที่แท้จรงิ โอกาสเดยีวกนันี้โรงเรยีนได้มอบข้าวสาร
เพื่อช่วยเหลือและเป็นก�าลังใจแก่ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน
ด้วย NN
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ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆ รอบตัวเรา
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

10 วิธี
6. ประโยชน์ของพลาสติกช่วยถนอมอาหาร

พลาสตกิทกุชนดิหากถกูไฟไหม้ จะก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศ

ที่เป็นอันตราย ได้มีการรณรงค์ให้เลิกใช้พลาสติก แต่จริงๆ แล้ว

พลาสตกิยงัคงมคีวามจ�าเป็นต่อชวีติประจ�าวนัโดยเฉพาะพลาสตกิมี

ประโยชน์ในการถนอมอาหารให้สดอยู่ได้ เป็นเวลานานๆ

7. พลาสติกรีไซเคิล

ปัจจุบันมีบริษัทกว่า 200 แห่ง ในอุตสาหกรรมการผลิต

พลาสตกิได้ท�าการรไีซเคลิพลาสตกิ จ�านวน 20% จากขวดเครื่องดื่ม

พลาสตกิที่ท�าจาก Polyethylene Terephthalate หรอื PET จะถูกน�า

ไปรไีซเคลิ เป็นด้ามเครื่องจบัไฟฟ้า กระเบื้องปูพื้นเส้นใยสงัเคราะห์

ในหมอน ถงุนอน หรอืใช้บเุสื้อแจค็เกต็

8. พลาสติกรีไซเคิล (2)

ภาชนะพลาสตกิที่ใส่น�้าผลไม้และนมนั้นท�ามาจากพลาสตกิ

ชนดิ Polyethylene ที่มคีวามเข้มข้นมากเมื่อใช้แล้วได้ถูน�ามารไีซเคลิ

ท�าเป็นท่อพลาสตกิ กระถางต้นไม้ เก้าอี้พลาสตกิ

9. วิธีป้องกันอันตรายจากก๊าซเรดอน

การป้องกนัอนัตรายจากก๊าซเรดอน ท�าได้โดยการไม่สูบบหุรี่

ในบ้านหรือในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้น้อย เปิดหน้าต่างให้มีการ

ถ่ายเทระหว่างอากาศภายในบ้านกบัอากาศนอกบ้านทกุๆ วนั

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รางวัลชนะเลิศ นายเอกชัย  จริงใจ  
รางวัลชมเชย อันดับ 1 นายกิตติศักด์  ต่อเชื้อ  

รางวัลชมเชย อันดับ 2 นายวีรินทร์  รสิวีระวงศ์ 

ผลการประกวดโลโก้
เทศบาลเมืองนราธิวาส

ข้อมูล : ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม www.burirum.ru.ac.th

10. ปลูกต้นไม้ในห้องช่วยลดมลพิษ

ปลูกต้นไม้ในห้อง โดยปลูกไม้กระถางผสมถ่านกับดิน  

ถ่านจะเป็นตวัช่วยดูดซบัสารมลพษิและจลุนิทรยี์ภายในห้องได้

รกัษาสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ใกล้ตวั ในการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม

นั้นเราไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปจนถึงพื้นที่ป่าใหญ่ เพื่อปลูกป่า  

แต่เราสามารถเริ่มต้นอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกท�าลายได้ในพื้นที่ใกล้

บ้านเราเอง NN

1

2 3

สาระน่ำรู้
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สถานีวิทยุกระจายเสียง 912

FM 99.10 MHz. ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น.-12.00 น. 

“รายการ 912 ร่วมมือร่วมใจ”
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส

FM 98.25 MHz. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.05 น.-14.30 น. 

“รายการเทศบาลของเรา”

แสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์ ตามติดข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
ระบบสื่อไร้สาย 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ภาคเช้า เวลา 07.30-08.30น. 

ภาคเย็น เวลา 17.00-18.00 น.

www.naracity.go.th
เทศบาลเมืองนราธิวาส
กลุ่มศูนย์รับฟังปัญหา

เพลงประจ�าอาเซียน
เกิดขึ้นจากการหารือในที่ประชุมอาเซียนทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ

โดยคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ
ครั้งที่ 29 ในเดือนมิถุนายน ปี 2537 ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าอาเซียนควรจะมีเพลงประจ�า

โดยก�าหนดจะให้เปิดในช่วงของการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ

*อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ
อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ
มาเลเซยี พม่า กมัพูชา ลาว ไทย
สงิคโปร์ เวยีดนาม บรูไน ฟิลปิปินส์ ... อนิโดนเีซยี
อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ
อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ
(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ตดิกนั ขอบรั้วชนกนั เป็นบ้านพี่เมอืงน้อง
ตะวนัออกเฉยีงใต้เรอืงรอง แผ่นดนิสทีองสาดส่องบ้านเรา
รอบบ้านเราอยู่ตดิกนั สขุทกุข์รวมกนั แบ่งปันบรรเทา
ฝนรั่ว ฝนแล้งกแ็บ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลอืกนั
อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ
อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ
(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรยีงกนั ผูกพนัแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมเราหมนุเวยีน ปรบัเปลี่ยนเชื่อมโยง เสรมิส่งแขง็แรง
(พร้อมกนั) มาจบัมอืกนัสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกจินั้นมนัพดัแรง
รั้วนี้จะแขง็จะแกร่ง มนัอยู่ที่เรา ผองชาวอาเซยีนร่วมใจ
(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ตดิกนั ขอบรั้วชนกนั เป็นบ้านพี่เมอืงน้อง
ตะวนัออกเฉยีงใต้เรอืงรอง แผ่นดนิสทีองสาดส่องบ้านเรา

ที่มา : กรมอาเซยีน กระทรวงการต่างประเทศ

(ช.) เพราะบ้านเราอยู่ตดิกนั สขุทกุข์ร่วมกนั แบ่งปันบรรเทา
ฝนรั่ว ฝนแล้งกแ็บ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลอืกนั
อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ
อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ
(ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรยีงกนั ผูกพนัแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมเราหมนุเวยีน ปรบัเปลี่ยนเชื่อมโยง เสรมิส่งแขง็แรง
(พร้อมกนั) มาจบัมอืกนัสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกจินั้นมนัพดัแรง
รั้วนี้จะแขง็จะแกร่ง มนัอยู่ที่เรา ผองชาวอาเซยีนร่วมใจ
(อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ) มาเลเซยี พม่า
(อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ) กมัพูชา ลาว ไทย
(อาเซยีนร่วมใจ อาเซยีนเรามาร่วมใจ) สงิคโปร์ เวยีดนาม บรูไน
(อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ... 
อาเซยีน  NN

กองวิชาการและแผนงาน

เพลงอาเซียนรวมใจ

เนื้อร้อง/ท�านอง ประภาส ชลศรานนท์
ดนดร ี คณุพระช่วยออร์เคสตรา
ขบัร้อง ปาน ธนพร แวกประยูร / บ ีพรีะพฒัน์ เถรว่อง
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14

เมื่อพูดถึงการประชันนกเขาชวาเสียง ผู้เล่นนกก็จะ 

คัดสรรนกเสียงดีๆ ลงสู่สนาม ซึ่งนกเสียงดี ราคาแพง  

กต้็องคูก่บักรงที่สวยงามและสมราคาด้วย ดงันั้นจะเหน็

ว่ากรงนกแต่ละกรงจะมีการตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆ  

ที่ประณตี สวยงาม 

“ตะขอกรง” กเ็ป็นอปุกรณ์หนึ่งของกรงนกเขา

ชวาที่อยู่ส่วนบนสุด ใช้ส�าหรับเกาะเกี่ยวกับห่วงเชือก

ของรอก หรอืราวแข่ง เล่ากนัว่ามกีารท�ามาตั้งแต่ครั้งอดตี 

ความลกึ ความคม และลวดลาย คอืเสน่ห์ของตะขอกรง

ที่แท้จริง รวมไปถึงรูปแบบที่หลากหลายตามฝีมือและความชอบ

ของช่างแต่ละคน ส่วนใหญ่ท�ามาจากทองเหลอืง เงนิ และทองแดง 

ราคาจะแตกต่างกัน ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนเลยก็มี แล้วแต่

ความยากง่ายของการออกแบบ และวสัดทุี่น�ามาประดษิฐ์ 

รูปแบบที่นิยม เช่น ตะขอไก่สามหาง ตะขอหงส์ ตะขอ 

นกยูง ตะขอพญานาค ตะขอมงักร ฯลฯ 

อย่างไรกต็าม ตะขอกรงนกเขาชวา จะแตกต่างกบัตะขอกรง

นกกรงหัวจุก คือ มีลักษณะท้องโค้ง ขณะที่ตะขอกรงนกหัวจุก 

ท้องจะแบน หรอืนกัเลงนกเรยีก “ท้องปลงิ”  

นับเป็นภูมิปัญญาอีกแขนงหนึ่งของกลุ ่มผู ้เลี้ยง 

นกเขาชวา หากอยากสัมผัสมากกว่านี้ สามารถเดินทางไปชม

ได้ตามสนามแข่งนกเขาชวาทั่วไป NN

ครั้นถึงเดือน

กันยายนของทุกปี  

พีน้่องชาวชวาวงศ์กเ็ตรยีมตวัทีจ่ะน�านกเขา

ชวาเสียงดีของตนลงสู่สนามใหญ่อีกสนาม

หนึ่ง ก็คือ ในงาน “ของดีเมืองนรา”

หนึ่งในนั้นจะมกีองงานประชนันกเขาชวา

เสยีงชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเทศบาลเมือง

นราธวิาส เป็นเจ้าภาพจดัการประชนั 

นบัว่าเป็นสนามประชนัเสยีงนกเขา

ชวาที่ยิ่งใหญ่ และสร้างความปลื้มปิตยินิดี

แก่พสกนิกรเนื่องจากเป็นสนามเดียวที่

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน

พระราชทานรางวลัแก่เจ้าของ

นกด้วยพระองค์เอง

ตะขอกรงนกเขาชวา
ศิลปะและคุณค่าภูมิปัญญาพื้นถิ่น

กองวชิาการและแผนงาน
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ตลาดบาเละฮิเล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แสดง

ถึงการเจริญเติบโตของเมืองนราธิวาสในอดีต 

ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู ่ทางทิศตะวันตกของหาด 

นราทศัน์ เนื้อที่ทั้งสิ้น 5 ไร่ 2 งาน 7.2 ตารางวา นบัเป็น

ตลาดเก่าแก่ที่อยู่คู่ชาวเมืองนราธิวาสมานมนาน ตั้งแต่

ยังไม่มีอาคารส�าหรับขายของเหมือนในปัจจุบัน จะมีแค่

ศาลาหลงัเดยีว แต่ตอนหลงักไ็ด้พงัลงไป 

ในสมยัของนายจรูญ เจรญิพงษ์ นายกเทศมนตรี

เมืองนราธิวาส ในขณะนั้น ได้มีการก่อสร้างอาคารไม้ 

ชั้นเดียว ด้านในอาคารก่อปูนขึ้นเป็นแท่นแบ่งเป็นล๊อคๆ 

เพื่อวางสินค้าขาย โดยจะเปิดขายของเฉพาะวันศุกร์  

จงึมกัจะเรยีกตดิปากว่า “ตลาดนดัวนัศกุร์” 

ต่อมาก็ได้สร้างอาคารไม้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังอยู่ 

ด้านข้าง ในสมัยนั้นจะมีชาวบ้านจากหลายพื้นที่ทั้งใน

อ�าเภอต่าง ๆ  และจงัหวดัใกล้เคยีง น�าสนิค้ามาวางขาย

เตม็พื้นที่ โดยพ่อค้า แม่ค้าจะมากนัตั้งแต่เยน็วนัพฤหสับด ี

เพื่อเตรยีมขายกนัในเช้ามดืของวนัศกุร์ และตลาดจะเริ่ม

วายในช่วงสายๆ 

ในยุคนั้นถือเป็นตลาดขายสินค้าที่ใหญ่ที่สุด 

ในเขตเทศบาล มสีนิค้าที่น�ามาขายมากมายหลากหลาย

ชนิด ไม่ว่าจะเป็นของสด ของแห้ง ผัก ผลไม้ อาหาร 

ขนม ของเดก็เล่น เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไป ฯลฯ 

ต่อมาตลาดนดัวนัศกุร์ได้ถกูยกเลกิไป จนถงึสมยั

นายวนัอลัว ีวนัยะฟาร์ เป็นนายกเทศมนตรเีมอืงนราธวิาส 

จึงได้มีการก่อสร้างอาคารตลาดบาเละฮิเลใหม่ เป็น

อาคารคอนกรีต 2 ชั้น เป็นอาคารที่มีรูปทรงสมัยใหม่ 

เป็นลักษณะตลาดสดทั่วไป จากนั้นก็ได้ปรับปรุงพื้นที่

ด้านหน้าอาคารโดยปูพื้นคอนกรตีและมงุหลงัคา  

ปัจจุบันตลาดนี้จะเริ่มขายเวลาประมาณ  

10.00 น. ไปจนถึง เวลา 18.00 น. NN

บาเละฮเิล 
ตลาดคู่บ้านคู่เมอืงนราธวิาส 
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ภาษีของท่าน
น�ามาพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอให้ผู้มีหน้าที่ที่ต้องช�าระภาษี
ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช�าระภาษีประจ�าปี 2559 

ณ กองคลัง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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17 – 25  กนัยายน  2559 นี้

เที่ยวงาน...ของดเีมอืงนรา

ณ  สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ

6  รอบ  พระชนมพรรษา

เขตเทศบาลเมอืงนราธวิาส 

• การประชันนกเขาชวาเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี

• ลุ้นและเชียร์ ไปกับการแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ
• ชิมลองกองอร่อยแห่งเมืองนรา   
• ชมและร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากกระจูด
• สัมผัสและเลือกซื้องานฝีมือเยี่ยมจากศูนย์ศิลปาชีพพิเศษฯ 

ตืน่ตาตืน่ใจไปกบั...


