
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง  แก้ไขเพิ่มเติม  คร้ังที่ ๑ 
"งานประเพณีลอยกระทง"  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ บริเวณวัดจุมพล หนองน้ำหนองไม้ตาย  ตำบลก้านเหลอืง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนก่น 

*********************************************************************************** 
  ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้กำหนดจัดงานประกวดกระทงในงานประเพณีลอยกระทง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวันจันทร์ท่ี  ๗-๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณกองอำนวยการ ณ วัดจุมพล 
ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การจัดการประกวดกระทงดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้ 

๑.กำหนดการจัดการประกวด 
  ๑. รับสมัครต้ังแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๒. ประกาศรายชื่อทีมแข่งขันในวันที่ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไชด์  
 https://www.tessabankanluang.go.th  
 ๓. การจัดประกวดกระทง ในวันองัคารท่ี  ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ บริเวณกองอำนวยการ  
 วัดจุมพล ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 -  เวลา  ๐๘.๐๐  น.   ลงทะเบียนกระทง 
 -  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   เริ่มการประกวดกระทง 
๒.ประเภทกระทงที่จัดการประกวด กระทงที่จัดให้มีการประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๒.๑ กระทงประเภทสวยงาม (รุ่นประถมศึกษา) 
 ๒.๒ กระทงประเภทสร้างสรรค์  (รุ่นประชาชนท่ัวไป) 

๓.รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดของกระทง 
๓.๑ กระทงประเภทสวยงาม รุ่นประถมศึกษา  ส่งในนามสถานศึกษา 
 คุณสมบัติกระทง กระทงท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติ และลักษณะ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตร ไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร  
          (วัดจากปลายฐานกระทงด้านหนึ่งถึงฐานกระทงอีกด้านหนึ่ง) 
 ๓.๑.๒ ตัวกระทงเน้นใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้น เป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ ตกแต่ง 
          ประดับลวดลาย หลีกเล่ียงการใช้วัสดุท่ีเป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำและส่ิงแวดล้อม (สามารถทรง   
                    ตัวในน้ำได้ดี) 
 ๓.๑.๓ ตกแต่งด้วย ใบไม้ ดอกไม้ เช่น ใบตอง ใบพลับพลึง ใบโกสน ใบแก้ว ใบนาค ใบเงิน 
          ใบทอง ใบสาวน้อยปะแป้ง และดอกไม้ เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกบัว ดอกพุด ดอกรัก 
  ดอกบานไม่รู้โรยหรืออื่นๆ 
 ๓.๑.๔ มีการประดิษฐ์ด้วยความประณีต เรียบร้อย สวยงาม ใช้สีสัน สัดส่วน รูปทรงท่ีเหมาะสม    
  กลมกลืน 
 ๓.๑.๕ สามารถลอยน้ำได้ 
๓.๒ กระทงประเภทสร้างสรรค ์รุ่นประชาชนทั่วไป 
 คุณสมบัติกระทง กระทงท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติ และลักษณะ ดังนี้ 

https://www.tessabankanluang.go.th/


๓.๒.๑ ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๗๐ เซนติเมตร ไม่เกิน  ๑  เมตร (วัดจากปลายฐาน
กระทง ด้านหนึ่งถึงฐานกระทงอกีด้านหนึ่ง) 

 ๓.๒.๒ ตัวกระทงเน้นใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้น เป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ ตกแต่ง 
          ประดับลวดลาย หลีกเล่ียงการใช้วัสดุท่ีเป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำและส่ิงแวดล้อม  
          (สามารถทรงตัวในน้ำได้ดี) 
 ๓.๒.๓ เป็นกระทงเน้นแนวคิดแบบอิสระ เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่จำกัดรูปแบบในเรื่อง 
          การออกแบบและวัสดุธรรมชาติแปลกใหม่ การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติได้อย่าง     
  เหมาะสม 
 ๓.๒.๔ มีการประดิษฐ์ด้วยความประณีต เรียบร้อย สวยงาม ใช้สีสัน สัดส่วน รูปทรงท่ีเหมาะสม        
          กลมกลืน 
 ๓.๒.๕ สามารถลอยน้ำได้ 

๔. การรับสมัครและส่งเข้าประกวด 
 ๔.๑ การส่งกระทงเข้าประกวดทุกประเภทผู้ส่งเข้าประกวดจะส่งในนามบุคคลหรือหน่วยงาน องค์กร
       ภาครัฐหรือเอกชน ชุมชน โรงเรียน  
 ๔.๒  ผู้ส่งเข้าประกวดในนามบุคคลต้องมีช่ือท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านนั้น 
 ๔.3 รับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา  ๑๓.๐๐  น.    
       หน่วยงาน/บุคคล/ชุมชนท่ีสนใจจะส่งกระทงเข้าร่วมประกวด รับสมัครและยื่นใบสมัคร ภายใน
       วันและเวลาราชการได้ท่ี   กองการศึกษา เทศบาลตำบลก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอ
       แวงน้อย จังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อประสานงานเจ้าหน้าท่ี  
  -นายวัชระ ปราบ ณ ศักดิ ์   นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ โทร  ๐๘-๙๙๓๗-๗๙๐๐ 
  -นางสาววีณา  จูมพลมา      ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    โทร  ๐๙-๘๘๙๔-๒๒๘๙        
 ๔.๔ หน่วยงาน/บุคคล/ชุมชน ท่ีส่งกระทงเข้าประกวดต้องนำกระทงมาลงทะเบียนรายงานตัวกระทง 
       ประกวดวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา 09.00 - ๑2.0๐ น. ณ บริเวณ
       กองอำนวยการวัดจุมพล ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการให้
       ประกวดความสวยงาม  นำกระทงเข้าขบวนแห่ไปยังท่าน้ำลอย กระทงริมหนองไม้ตายเพื่อลง
        ลอยน้ำ คณะกรรมการให้คะแนนรอบท่ี ๒ พร้อมตัดสินผลการประกวด 
 ๔.๔ การประกวดเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับกระทงท่ีส่งเข้าประกวด 
 ๔.๕  สามารถโหลดใบสมัครได้ท่ี https://www.tessabankanluang.go.th 

๕. หลักฐานในการสมัคร 
 ๕.๑ ใบสมัครกรอกรายละเอียดเรียบร้อย(ตามท่ีกรรมการกำหนด) จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน/บัตรนักศึกษา/บัตรนักเรียน/ 
       ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีส่งกระทงเข้าร่วมประกวด (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ ฉบับ 

๖. เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน 
 ๖.๑ กระทงประเภทสวยงาม (รุ่นระดับประถม) โดยมีคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 
       คณะกรรมการจะตัดสินกระทงท่ีส่งเข้าประกวดโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๖.๑.๑ ขนาด รูปแบบ รูปทรง สัดส่วน      ๑๐ คะแนน 



  ๖.๑.๒ การใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้น       ๓๐ คะแนน 
  ๖.๑.๓ ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม สีสันกลมกลืน    ๒๐ คะแนน 
  ๖.๑.๔ ต้องคงความเอกลักษณ์ไทย เช่น การเย็บแบบ การพับกลีบใบตอง ฯลฯ  ๑๐ คะแนน 
  ๖.๑.๕ องค์ประกอบในกระทง เช่น ธูป  เทียน  สตางค์  ผม  เล็บ ฯลฯ  ๑๐ คะแนน 
  ๖.๑.๖ การลอยน้ำ ความสมดุล การทรงตัว      ๒๐ คะแนน 
       รวม  ๑๐๐  คะแนน 
รายละเอียดการประกวด  
  ๑. รับสมัครจ่านวน ๒๐ กระทง (ทีมละ ๕ คน)   (กระทงส่งเข้าประกวดแข่งขันไม่ถึง ๘ ทีม
จะไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้น) 
 ๒. ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน เวลา ๐๙.0๐-๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป และใช้เวลาใน
การแข่งขัน จำนวน ๓ ช่ัวโมง  
 ๓. ประกาศผลการตัดสิน เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 ๔. กระทงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งท่ีเข้าแข่งขัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  
 ๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 ๖.๒ กระทงประเภทสร้างสรรค์  (รุ่นประชาชนทั่วไป) โดยมีคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 
       คณะกรรมการจะตัดสินกระทงท่ีส่งเข้าประกวดโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๖.๒.๑ ขนาด รูปแบบ รูปทรง สัดส่วน      ๑๐ คะแนน 
  ๖.๒.๒ การใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้น       ๓๐ คะแนน 
  ๖.๒.๓ ความประณีต เรียบร้อย สวยงาม สีสันกลมกลืน    1๐ คะแนน 
  ๖.๒.๔ ความคิดสร้างสรรค์       ๓๐ คะแนน 
  ๖.๒.๕ ต้องคงความเอกลักษณ์ไทย เช่น การเย็บแบบ การพับกลีบใบตอง ฯลฯ  ๑๐ คะแนน 
           องค์ประกอบในกระทง เช่น ธูป  เทียน  สตางค์  ผม  เล็บ ฯลฯ 
  ๖.๒.๖ การลอยน้ำ ความสมดุล การทรงตัว      ๑๐ คะแนน 
    รวม  ๑๐๐  คะแนน 
รายละเอียดการประกวด  
      ๑. รับสมัครไม่จำกัด  (กระทงส่งเข้าประกวดแข่งขันไม่ถึง ๑๐ ทีมจะไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้น) 
 ๒. ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป และใช้เวลาในการแข่งขัน  
 ๓. ประกาศผลการตัดสิน เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 ๔. กระทงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที เข้าแข่งขัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  
 ๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
๗. การตัดสิน 
 ๗.๑ การตัดสินการประกวดกระทงทุกประเภทของคณะกรรมการจะดำเนินในวันท่ี ๘ 
       พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 ๗.๒ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด ผู้เข้าร่วมประกวดไม่มีสิทธิ์ประท้วงคณะกรรมการ 
       จัดการประกวดไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 ๗.๓ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการใช้หลักเกณฑ์นี้ประธานกรรมการตัดสินการประกวดกระทงเป็นผู้วินิจฉัย 
       ช้ีขาด 



๘. รางวัลการประกวด 
 ๘.๑ รางวัลการประกวดกระทงสวยงาม รุ่นประถมศึกษา  มีรางวัล ดังนี้ 
  - รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  ๓,๐๐๐.-บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑    เงินรางวัล  ๒,๐๐๐.-บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒    เงินรางวัล  ๑,๐๐๐.-บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 ๘.๒ รางวัลการประกวดกระทงสร้างสรรค์  รุ่นประชาชนท่ัวไป  มีรางวัล ดังนี้ 
  - รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  ๓,๐๐๐.-บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑    เงินรางวัล  ๒,๐๐๐.-บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒    เงินรางวัล  ๑,๐๐๐.-บาท พร้อมเกียรติบัตร 

๙. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล 
 ๙.๑ การประกาศผลการประกวดกระทงทุกประเภท พร้อมท้ังพิธีมอบรางวัล ณ เวทีกลาง 
บริเวณกองวัดจุมพล 
 ๙.๒ ผู้ท่ีได้รับรางวัลหรือผู้แทนขึ้นรับรางวัลให้แต่งกายสุภาพ 
 
 

กองการศึกษา   เทศบาลตำบลก้านเหลือง 
อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

๒๗/10/65 
 
 

หมายเหตุ : ข้อเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดในหลักเกณฑ์  
 ๑. รับสมัครต้ังแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒. ประกาศรายชื่อทีมแข่งขันในวันที่ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  
๔.3 รับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทรท่ี์  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา  ๑๓.๐๐  น.    
      ประกวดวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เวลา 09.00- ๑2.0๐ น. ณ บริเวณ 
      ๑. รับสมัครจ่านวน ๒๐ กระทง (ทีมละ ๕ คน)   (กระทงส่งเข้าประกวดแข่งขันไม่ถึง ๘ ทีมจะไม่มี
การแข่งขันใดๆทั้งสิ้น) 
      ๑. รับสมัครไม่จำกัด  (กระทงส่งเข้าประกวดแข่งขันไม่ถึง ๑๐ ทีมจะไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้น) 
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