
ระเบยีบและหลกัเกณฑก์ารประกวดกระทง ประเภทสวยงาม 
งานประเพณีแหง่สายนํ�า ลอยกระทงตําบลกําแพงเซา ฉลอง 84 พรรษามหาราชา ปี 2554 

วนัที' 10  พฤศจกิายน  2554  ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําแพงเซา 

************** 

ดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนตําบลกําแพงเซา จดังานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2554 ใน

วนัที'  10  พฤศจกิายน  2554  ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําแพงเซา เพื'อสง่เสรมิและสบืทอดประเพณี

อนัดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป จงึได้จดัการประกวดกระทง ประจําปี 2554 ขึ�น จึงกําหนดแนว

ปฏบิตั ิดงันี� 

การจดัประกวดกระทงประเภท  สวยงาม 

1. คณุสมบติัของกระทง 

1.1.  มอีงค์ประกอบของกระทงตามประเพณี ได้แก่ กลบีกระทง ดอกไม้ ธูป เทยีน 

เครื'องบวงสรวงต่าง ๆ เชน่ เสน้ผม เลบ็ เงนิ ฯลฯ 

1.2.  กระทงตอ้งลอยนํ�าได ้

1.3.  มขีนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางไมน้่อยกวา่ 30 ซม. (สว่นสงูไมจ่าํกดั) 

1.4.  ฐานรองรบั และวสัดุที'ใชป้ระดษิฐก์ระทง ใหใ้ชว้สัดุธรรมชาต ิ(ไมอ่นุญาตใหใ้ชโ้ฟม) 

1.5.  กระทงมรีปูแบบทรงกลมตามประเพณีโบราณ 

1.6.  แสงสวา่งใหใ้ชเ้ฉพาะเทยีนไขเทา่นั �น 

  2.  ผูเ้ข้าประกวด 

 ในนามกลุม่องคก์ร หน่วยงานต่าง ๆ หรอืบุคคล ในตําบลกําแพงเซา 

3.  การรบัสมคัร 

 ตดิต่อขอรบัใบสมคัร ระเบยีบและหลกัเกณฑก์ารประกวดกระทง ไดท้ี' องคก์ารบรหิารสว่น

ตําบลกําแพงเซา  ตั �งแต่บดันี�จนถงึวนัที' 9 พฤศจกิายน 2554  โทรศพัท ์0-7537-7581,08-9598-8383 

4.  วนั เวลา และสถานที'ประกวด 

จัดประกวดในวันที'  10 พฤศจิกายน 2554 ตั �งแต่ เวลา 17.00 – 19.00 น.  

ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําแพงเซา อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 



-  2  - 

5. เงินรางวลั 

5.1.  รางวลัที' 1  เงนิสด  3,000  บาท 

5.2.  รางวลัที' 2  เงนิสด  2,000  บาท 

5.3.  รางวลัที' 3  เงนิสด  1,000  บาท 

6. เกณฑก์ารตดัสิน 

6.1.  ความเหมาะสมของขนาด รปูทรง สดัสว่น  (20 คะแนน)  

6.2.  ความประณีต สวยงาม ในการประดบัตกแต่ง (20 คะแนน)    

6.3.  มอีงคป์ระกอบของกระทงตามประเพณ ี  (20 คะแนน)   

6.4.  การเลอืกใชว้สัดุไดเ้หมาะสม   (20 คะแนน)   

6.5.  การทรงตวัในขณะลอยนํ�า    (20 คะแนน)   

 7.  การประกาศผลการประกวดและมอบรางวลั 

ประกาศผลการประกวดกระทงพร้อมมอบรางวลั ในคนืวนัที' 10 พฤศจกิายน 2554 

เวลาประมาณ 21.00 น. ณ เวทกีลางองคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําแพงเซา  

 

 

คณะกรรมการฝา่ยประกวดกระทง 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําแพงเซา 

17  ตุลาคม  2554 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบยีบและหลกัเกณฑก์ารประกวดกระทง ประเภทความคิดสรา้งสรรค ์
งานประเพณีแหง่สายนํ�า ลอยกระทงตําบลกําแพงเซา ฉลอง 84 พรรษามหาราชา ปี 2554 

วนัที' 10 พฤศจกิายน 2554  ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําแพงเซา 

******************* 

ด้วยองค์การบรหิารส่วนตําบล จดังานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2554 ในวนัที' 10 

พฤศจกิายน 2554  ณ องค์การบรหิารส่วนตําบลกําแพงเซา เพื'อส่งเสรมิและสบืทอดประเพณีอนัดงีาม

ของชาวไทยใหค้งอยูส่บืไป จงึไดจ้ดัการประกวดกระทง ประจาํปี 2554 ขึ�น จงึกําหนดแนวปฏบิตั ิดงันี� 

การจดัประกวดกระทงประเภท  ความคิดสร้างสรรค ์

1. คณุสมบติัของกระทง 

1.1.  มอีงค์ประกอบของกระทงตามประเพณี ได้แก่ กลบีกระทง ดอกไม้ ธูป เทยีน 

เครื'องบวงสรวงต่าง ๆ เชน่ เสน้ผม เลบ็ เงนิ ฯลฯ 

1.2.  กระทงตอ้งลอยนํ�าได ้

1.3.  มขีนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ไมน้่อยกวา่ 30 ซม. (สว่นสงูไมจ่าํกดั) 

1.4.  ฐานรองรบัไมอ่นุญาตใหใ้ชโ้ฟม 

1.5. ใหม้แีสงสวา่งในกระทง 

  2.  ผูเ้ข้าประกวด 

 ในนามกลุม่องคก์ร หน่วยงานต่าง ๆ หรอืบุคคล ในตําบลกําแพงเซา 

3.  การรบัสมคัร 

 ตดิต่อขอรบัใบสมคัร ระเบยีบและหลกัเกณฑก์ารประกวดกระทงไดท้ี' องคก์ารบรหิารส่วน

ตําบลกําแพงเซา  ตั �งแต่บดันี�จนถงึวนัที'  9 พฤศจกิายน 2554 โทรศพัท ์0-7537-7581,08-9598-8383  

4. วนั เวลา และสถานที'ประกวด 

จัดประกวดในวันที'  10 พฤศจิกายน 2554 ตั �งแต่ เวลา 17.00 – 19.00 น.  

ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําแพงเซา อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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5. เงินรางวลั 

5.1.  รางวลัที' 1  เงนิสด  3,000  บาท 

5.2.  รางวลัที' 2  เงนิสด  2,000  บาท 

5.3.  รางวลัที' 3  เงนิสด  1,000  บาท 

6. เกณฑก์ารตดัสิน 

6.1.  ความเหมาะสมของขนาด รปูทรง สดัสว่น  (20 คะแนน)  

6.2.  มอีงคป์ระกอบของกระทงตามประเพณ ี  (20 คะแนน)    

6.3.  ความคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ  (20 คะแนน)   

 6.4.  การเลอืกใชว้สัดุไดเ้หมาะสม   (20 คะแนน)   

6.5.  การทรงตวัในขณะลอยนํ�า    (20 คะแนน)   

 7.  การประกาศผลการประกวดและมอบรางวลั 

ประกาศผลการประกวดกระทงพร้อมมอบรางวลั ในคนืวนัที' 10 พฤศจกิายน 2554 

เวลาประมาณ 21.00 น. ณ เวทกีลางองคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําแพงเซา  

 

 

คณะกรรมการฝา่ยประกวดกระทง 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําแพงเซา 

17  ตุลาคม  2554 


