
 

 

 

 

 

เกณฑ์การประกวด การท ากระทงใหญ่ 

งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
1) กลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่จ ำกัดเพศและวัย 
2) รวมกลุ่มตั้งแต ่2 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 คน  

 
2. คุณสมบัติกระทงใหญ่  

1) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๑ เมตร ส่วนประกอบของกระทงจะยื่นออกมำได้ตำมควำมเหมำะสม 
2)  โครงสร้ำงของวัสดุที่ใช้เป็นตัวกระทง (ฐำนกระทง) สำมำรถใช้ได้ท้ังวัสดุธรรมชำติ และวัสดุสังเครำะห์ 
3)  กระทงจะต้องมีรูปแบบที่แสดงควำมเป็นเอกลักษณ์ไทย  
4) วัสดุประกอบกำรตกแต่งประดับลวดลำยตัวกระทง เน้นเป็นวัสดุธรรมชำติ 
5) กระทงที่จัดส่งเข้ำประกวด สำมำรถท ำชิ้นส่วนมำก่อนได้ แต่ไม่อนุญำตให้ประกอบเป็นตัวกระทง ให้ทุกทีม                

มำประกอบ ณ สถำนที่แข่งขัน เท่ำนั้น 
6) ทุกทีมจะต้องท ำโปสเตอร์ เกี่ยวกับแนวคิดในกำรท ำกระทงของทีมตนเอง ลงในกระดำษ A4 มำด้วย 
7) กระทงของทีมที่ได้รับรำงวัลทุกรำงวัล จะต้องตั้งโชว์ ไว้จนกว่ำจะถึงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 

มิเช่นนั้น จะถือว่า สละสิทธ์การรับรางวัล 
 

3. หลักฐานการสมัครเข้าประกวด 
1) ใบสมัคร (ท่ีแนบมำกับเกณฑ์กำรประกวดนี้)           จ ำนวน       1   ฉบับ 
2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ของหัวหน้ำทีม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง        จ ำนวน       1   ฉบับ 

 
4. หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

๑) ควำมประณีต สวยงำม     ๓๐ คะแนน 
๒) กำรสื่อควำมหมำยและควำมเป็นเอกลักษณ์ไทย  ๓๐ คะแนน 
๓) ขนำดและสัดสวน(ไม่น้อยกว่ำ ๑ เมตร)   ๒๐ คะแนน 
๔) กำรใชวัสดุธรรมชำติ ในกำรท ำ    2๐ คะแนน 
  รวม            100 คะแนน 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ย่ืนใบสมัคร 
๑) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 เวลำ 09.00 – 16.30 น. ณ กองพัฒนำนักศึกษำ 

อำคำร 37 ชั้น 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ(เขตพ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ) ในวันเวลำรำชกำร หรือ 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 นำยจิรำนุวัฒน์  ค ำปลิว(เจมส์)   โทร. 085-6199545 
 นำงสำวนวพร  เรี่ยวแรง(ทรำย)   โทร. 093-1083864 

2) ผู้เข้ำประกวดทุกทีมจะต้องมำรำยงำนตัว ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2557 เวลำ 9.00 น. ณ ห้องโถงอำคำร   
80 พรรษำ ชั้น 1 ฝั่งขวำ(หน้ำร้ำนอินทนิล) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ(เขตพ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ) 

 

6. รางวัลการประกวด การท ากระทง 
เงินรางวัลส าหรับการประกวดนางนพมาศ        32,000 บาท 
- ชนะเลิศ     เงินรำงวัล 15,000 บำท  พร้อมถ้วยรำงวัล 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรำงวัล 10,000 บำท  พร้อมถ้วยรำงวัล 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรำงวัล  7,000 บำท   พร้อมถ้วยรำงวัล 
 

7. การตัดสิน 
1) กำรตัดสินจะด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 5 ท่ำน 
2) ให้ถือกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

8. วัน เวลา และสถานที่ในการประกวด 
1) ณ ห้องโถงอำคำร   80 พรรษำ ชั้น 1 ฝั่งขวำ(หน้ำร้ำนอินทนิล) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ(เขต

พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ) ในกำรประท ำกระทง 
2) ให้ผู้เข้ำประกวด รำยงำนตัว ณ ห้องโถงอำคำร   80 พรรษำ ชั้น 1 ฝั่งขวำ(หน้ำร้ำนอินทนิล) มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ(เขตพ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. 
3) หากมาเกินเวลา 10.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

เกณฑ์การประกวด การท ากระทงใหญ่ 

งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำงสำว)........................................................................สกุล.................................. ...................................... 
วัน/เดือน/ปี เกิด.....................................................................อำยุ.........................ปี ศำสนำ... ....... ................................... 
เชื้อชำติ............................................. สัญชำติ......................................เบอร์โทรศัพท์................... ....................... ............. 
สังกัดหน่วยงำน...................................................................................................................................................................  
E-mail : ................................................................................Facebook ......................................................................... 
ภูมิล ำเนำบ้ำนเลขท่ี......................หมู่ที่................ซอย.......................................ถนน........................................................ 
ต ำบล................................................... อ ำเภอ............................................... จังหวัด............................ ..........................  
โดยมีผู้เข้ำร่วมประกวด ดังนี้ 

1. (นำย/นำงสำว)………………………………………………………………………………………………………………. 
2. (นำย/นำงสำว)………………………………………………………………………………………………………………. 
3. (นำย/นำงสำว)………………………………………………………………………………………………………………. 
4. (นำย/นำงสำว)………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ส่งเข้ำประกวด/หัวหน้ำทีม 
     (........................................................) 

                                     ............../.................../..................... 
 
หลักฐำนประกอบกำรสมัคร 

 ใบสมัคร (ที่แนบมำกับเกณฑ์กำรประกวดนี้)           จ ำนวน       1   ฉบับ 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ของหัวหน้ำทีม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง        จ ำนวน       1   ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ล าดับท่ี......................(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 



 
 

 
 
 
 
 

ก าหนดการ 

การประกวด การท ากระทงใหญ่ 
งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 

 

การประกวดกระทง  

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 ฝั่งขวา 

(หน้าร้านอินทนิล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เขตพ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ) 
 

เวลำ 09.00 น.  รำยงำนตัวทีมท่ีสมัครประกวดกระทงใหญ่ 
เวลำ 09.30 น.  ทุกทีมที่เข้ำประกวด เริ่มประดิษฐ์กระทง 

เวลำ 16.30 น.  ตัดสินกำรประกวด 

เวลำ 17.00 น.  ประกำศผลกำรตัดสินและมอบรำงวัล 
 

หมายเหตุ    * ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม 

      

 


