
 

 
 

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงต าบลปากช่อง 

ณ ฝายน ้าลน้ หม ูท่ี่ 5 บา้นหนองมะค่า ต.ปากช่อง 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
 

กิจกรรมการประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทง 

จาก วัสดุธรรมชาติ… 

 

 

 

ชิงเงนิรางวลัมูลคา่รวม       13,000 กวา่ บาท 

 

 

 

 

 

 

 
...สนใจสอบถามรายละเอียด และรับใบสมัครไดท้ี่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

  องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา...  
  โทร 044318001 ต่อ 105  

 

  



คุณสมบัติ/หลกัเกณฑ์การประกวดกระทง 
ประเภทประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ 

 
ลักษณะของกระทงที่เข้าร่วมประกวด  
1. ขนาดฐานกระทง ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 30 ซม. จะใช้วัสดุธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ก็ได้ 
    ความสูงตามความเหมาะสม หากขนาดของฐานกระทงไม่ตรงตามเกณฑ์คณะกรรมการจะตัดคะแนนตาม    
    ความเหมาะสม 
2. ต้องเป็นกระทงที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กาบมะพร้าว ดอกไม้สด และวัสดุ 
    ธรรมชาติอ่ืน ๆ ห้ามใช้พลาสติก สีเคมี หรือวัสดุที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อแม่น ้าล้าคลอง หาก   
    คณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการมีสิทธิตัดคะแนนได้ตามความเหมาะสม (ยกเว้น เข็มหมุด ลวดเสียบ  
   เชือก ด้าย) 
3. โครงสร้างของวัสดุที่ใช้เป็นตัวกระทงจะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติมากที่สุด (ใช้วัสดุจากธรรมชาติไม่น้อยกว่า    
    80 เปอร์เซ็นต์) 
4. กระทงที่เข้าร่วมประกวด ต้องมีเครื่องบูชา และสามารถลอยน ้าได้อย่างสมดุล โดยไม่ต้องใช้วัสดุหรือ 
   ภาชนะอ่ืนใดมารองรับเพิ่มเติม หากคณะกรรมการทดสอบแล้วมีลักษณะไม่สมดุล หรือกระทงจมน ้า  
   คณะกรรมการมีสิทธิ ตัดคะแนนได้  
5. กระทงจะต้องมีรูปแบบแสดงความเป็นเอกลักษณ์ไทย วัสดุประกอบการตกแต่งประดับลวดลายตัวกระทง  
    จะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติมากที่สุด  
6. ตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงของแต่ละหมู่บ้านแต่งกายในชุดผ้าไทย หรือชุดไทย ร.5  
7. ทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงประเภทประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ ต้องท้า 
    กระทงด้วยตนเอง และให้ตัวแทนหมู่บ้านถือมาลงทะเบียนด้วยตนเอง หากไม่มาลงทะเบียนก่อนเข้า 
    ประกวดแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์ 
8. ค้าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
 
วัน เวลา และสถานที่ประกวด  
ก าหนดการประกวด วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561  
เวลา 17.00 น.           ลงทะเบียนกระทง  ณ เต้นลงทะเบียนตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดกระทง  
เวลา 17.30 น.           ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านถ่ายรูปร่วมกัน  
เวลา 19.30 น.           กรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวดกระทง (ใช้เวลา 20 นาที) 
เวลา 20.40 น.           ประกาศผล และรับรางวัลการประกวดจากท่านนายก อบต.ปากช่อง  ณ เวทกีลาง 

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
1. การออกแบบรูปทรง สัดส่วน                                                20  คะแนน 
2. ทักษะฝีมือ ความประณีต เรียบร้อย                                        20  คะแนน  
3. วัสดุที่ใช้ตกแต่งส่วนใหญ่มาจากวัสดุธรรมชาติ                            20  คะแนน  
4. ความสวยงาม และการแสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์            20  คะแนน  
5. ผู้ร่วมขบวน (ความพร้อมเพรียง, การแต่งกาย, การเห่กระทง และอ่ืน ๆ)      20  คะแนน 
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คุณสมบัติของผู้จัดท ากระทง 

1. ต้องเป็นตัวแทนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 22  ที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในเขตพื นที่ต้าบลปากช่อง 
2. ต้องเป็นประชาชนที่มีส้าเนาทะเบียนในเขตพื นที่ต้าบลปากช่อง 
3. หลักฐานการสมัคร 

3.1 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน    จ้านวน 2 ฉบับ 
3.2 ส้าเนาทะเบียนบ้าน     จ้านวน 2 ฉบับ 

 หมายเหตุ : ผู้ที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านควรกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานให้ครบถ้วนเรียบร้อยตามที่
ก้าหนด พร้อมส่งเอกสารทั งหมดก่อนวันประกวดแข่งขัน 

รางวัลของผู้ชนะการประกวด  
รางวัลชนะเลิศ                              4,000  บาท  
รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 1            2,500  บาท  
รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 2            1,500  บาท  
รางวัลชมเชย (จ้านวน 19 รางวัล)           รางวัลละ   300  บาท  

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต้าบลปากช่อง 
โทร 044318001 ต่อ 105 
                



ล ำดบั ชื่อ-นำมสกุล บ้ำนเลขที/่หมู่ที่ เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ

ใบสมัคร
กำรประกวดแขง่ขนัประดษิฐ์กระทงจำกวัสดธุรรมชำติ

"โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ประจ ำปงีบประมำณ 2562"

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกชอ่ง    วันที ่22 พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ณ ฝำยน  ำล้น  หมู่ที ่5  บ้ำนหนองมะค่ำ  ต ำบลปำกชอ่ง  อ ำเภอปำกชอ่ง  จังหวัดนครรำชสีมำ

ส่งในนำมของ (หมู่ที.่.......................)

- มีความประสงค์ขอส่งทีมตัวแทนหมู่บ้าน เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานประเพณีลอยกระทง

   ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ประจ าปี ๒๕๖๑

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล และเอกสารดังกล่าวทีแ่นบมานี้เป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ..........................................................................ผู้รับรอง

(................................................................................)

ต าแหน่ง....................................................................................

ส่งเอกสารได้ที ่ ห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์ติดต่อ  044318001 ต่อ 105 , ๐๙๒-๖๖๔๕๑๙๗ , ๐๙๘-๐๙๗๒๕๒๙ , ๐๘๐-๘๐๓๙๓๙๙

สำมำรถส่งใบสมคัรไดต้ั งแตบ่ัดนี เป็นตน้ไป

วันที ่...............................................

หมำยเหต ุ:   เอกสารหลักฐานผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  (กรุณารับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น)

๑.)ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (ทีย่ังไม่หมดอายุ เท่านั้น)            จ านวน 2 ฉบับ

๑.)ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                     จ านวน 2 ฉบับ

- กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังทีไ่ด้แจ้งมาข้างต้นให้ครบถ้วน 

หากเอกสารไม่ครบตามทีร่ะบุไว้จะถือว่าท่านไม่ได้สมัครเข้าร่วมในโครงการกิจกรรมนี้


