
ประกาศเทศบาลเมอืงล าพูน

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทงประดษิฐ์ฝีมอื นักเรียน และประชาชนทั่วไป 

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561

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

ด้วย เทศบาลเมืองล าพูน จะด าเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง  จังหวัดล าพูน ประจ าปี 

2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่นหลังสืบสาน

ปฏิบัติสืบทอดคงไว้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ และ

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน เทศบาลเมืองล าพูน ได้ก าหนดจัดกิจกรรมการ

ประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมอื นักเรียน และประชาชนทั่วไปขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ 

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  จังหวัดล าพูน โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

1. การประกวดกระทงประดิษฐ์ ระดับ ประชาชนทั่วไป

  เกณฑก์ารแขง่ขัน 

๑. ฐานกระทงต้องท าดว้ยวัสดุธรรมชาติ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 10 นิว้ 

๒. การประดษิฐ์และตกแต่งดว้ยวัสดุธรรมชาติเท่าน้ัน เช่น ใบตอง ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ 

๓. ต้องคงความเอกลักษณ์ไทย เช่น การเย็บแบบ การพับกลีบใบตอง การรอ้ยมาลัย ฯลฯ 

๔. ต้องประกอบด้วยเครื่องบูชาตามประเพณีล้านนา เช่น ธูป เทียน หมากพลู ฯลฯ 

๕. กระทงประดิษฐ์ตอ้งลอยน้ าได้ และไม่เอียง 

๖. กระทงประดิษฐ์ตอ้งท าจากวัสดุธรรมชาตเิท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่น ๆ  

ในการแขง่ขัน เช่น เชือกฟาง พลาสติก โฟม เป็นต้น 

7. หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์

ในการให้รางวัล

รายละเอียดการประกวด 

1. รับสมัครจ านวน  10 กระทง (ทีมละไม่เกิน 3 คน)

2. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.  เริ่มการแขง่ขัน เวลา 08.30 น. และใช้เวลา

ในการแขง่ขัน จ านวน  3 ช่ัวโมง

3. ประกาศผลการตัดสิน  เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป

/ 4. กระทง... 
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4. กระทงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที่เข้าแขง่ขัน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมอืงล าพูน 

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

2.  การประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรยีน ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 

 เกณฑก์ารแข่งขัน 

๑. ฐานกระทงต้องท าดว้ยวัสดุธรรมชาติ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 8  นิว้ 

๒. การประดษิฐ์และตกแต่งดว้ยวัสดุธรรมชาติเท่าน้ัน เช่น ใบตอง ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ 

๓. ต้องคงความเอกลักษณ์ไทย เชน่ การเย็บแบบ การพับกลีบใบตอง การรอ้ยมาลัย ฯลฯ 

๔. ต้องประกอบด้วยเครื่องบูชาตามประเพณีล้านนา เช่น ธูป เทียน หมากพลู ฯลฯ 

๕. กระทงประดิษฐ์ตอ้งลอยน้ าได้ และไม่เอียง 

๖. กระทงประดิษฐ์ตอ้งท าจากวัสดุธรรมชาตเิท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่น ๆ  

ในการแขง่ขัน เช่น เชือกฟาง พลาสติก โฟม เป็นต้น 

๗. อนุญาตใหฉ้ีกใบตอง ฉีกดอกไม้ มาก่อนได้ แตไ่ม่อนุญาตให้ท าเป็นรูปส าเร็จ 

เป็นส่วนประกอบ และอนุญาตให้ใชแ้ม็คเย็บได้ 

๘. อุปกรณ์ที่เตรยีมมาในการแข่งขันต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบก่อนเวลาแขง่ขัน

อย่างนอ้ย 15 นาที 

๙. หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ 

ในการให้รางวัล 

รายละเอียดการประกวด 

1. รับสมัครจ านวน 15 กระทง (ทีมละ 3 คน) 

2. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.  เริ่มการแขง่ขัน เวลา 08.30 น. และใช้เวลา 

ในการแขง่ขัน จ านวน  3 ช่ัวโมง  

3. ประกาศผลการตัดสิน เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป 

4.  กระทงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที่เข้าแข่งขัน ถือเป็นกรรมสทิธิ์ของเทศบาลเมอืงล าพูน 

5.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

3.  การประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษา 

เกณฑก์ารแข่งขัน 

๑. ฐานกระทงต้องท าดว้ยวัสดุธรรมชาติ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 7 นิ้ว 

๒. การประดษิฐ์และตกแต่งดว้ยวัสดุธรรมชาติเท่าน้ัน เช่น ใบตอง ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ 

      /3. ต้องคงความ... 
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๓. ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ไทย เช่น การเย็บแบบ การพับกลีบใบตอง การรอ้ยมาลัย ฯลฯ 

๔. ต้องประกอบด้วยเครื่องบูชาตามประเพณีล้านนา เช่น ธูป เทียน หมากพลู ฯลฯ 

๕. กระทงประดิษฐ์ตอ้งลอยน้ าได้ และไม่เอียง 

๖. กระทงประดิษฐ์ตอ้งท าจากวัสดุธรรมชาตเิท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่น ๆ  

ในการแขง่ขัน เช่น เชือกฟาง พลาสติก โฟม เป็นต้น 

๗. อนุญาตใหฉ้ีกใบตอง ฉีกดอกไม้ มาก่อนได้ แตไ่ม่อนุญาตให้ท าเป็นรูปส าเร็จ 

เป็นส่วนประกอบ และอนุญาตให้ใช้ลวดเย็บได้ 

๘. อุปกรณ์ที่เตรยีมมาในการแข่งขันต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบก่อนเวลาแขง่ขัน

อย่างนอ้ย 15 นาที 

๙. หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ 

ในการให้รางวัล 

รายละเอียดการประกวด 

1. รับสมัครจ านวน  15 กระทง (ทีมละ 3 คน) 

2. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มการแขง่ขัน เวลา 08.30 น. และใช้เวลา 

ในการแขง่ขัน จ านวน  3 ช่ัวโมง  

3. ประกาศผลการตัดสินใน   เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป 

4.  กระทงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที่เข้าแข่งขัน ถือเป็นกรรมสทิธิ์ของเทศบาลเมอืงล าพูน 

5.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

เกณฑก์ารตัดสิน 

๑. กระทงลอยน้ าได้ และไม่เอียง     20  คะแนน 

๒. ความละเอียด ประณีตสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ 30  คะแนน 

๓. ความสดของดอกไม้และใบตอง     10  คะแนน 

๔. กระทงประกอบด้วยเครื่องบูชาตามประเพณี   10  คะแนน 

๕. ความคิดสร้างสรรค์ สีสัน และความสมดุล   30  คะแนน 

คะแนนรวม  100   คะแนน 

 

 

 

 

          / รางวัล... 
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รางวัลประกวด ดังน้ี.- 

   ระดับประชาชนทั่วไป (10 ทีม) 

รางวัลชนะเลิศ   2,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 1  1,700  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2     1,500  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย รางวัลละ  1,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

 

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (15 ทีม) 

รางวัลชนะเลิศ   2,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 1  1,700  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2     1,500  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย รางวัลละ  1,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

 

   ระดับประถมศึกษา  (15 ทีม) 
รางวัลชนะเลิศ   1,800   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 1  1,500   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2   1,300   บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย รางวัลละ  1,000    บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

  

วันท่ีท าการแข่งขัน 

- วันพฤหัสบดีที ่22 พฤศจกิายน  2561   ณ  บริเวณศาลาบาตรด้านทิศใต้    

วัดพระธาตุหรภิุญชัยวรมหาวิหาร 

 

  การรับสมัคร 

- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี ้ ถึงวันที่ 16 พฤศจกิายน 2561 (หากพ้นก าหนดระยะเวลา           

จะไม่รับการพิจารณาเข้าร่วมประกวด) 

- ส่งใบสมัครพร้อมแนบบัตรประชาชน ณ กองการศกึษา (ชัน้ 2 ) ส านักงานเทศบาล

เมืองล าพูน ติดตอ่สอบถามได้ที่ โทร. 053 - 511013 ต่อ 130,133  หรอื            

คุณชุตกิาญจน ์ วริิยา  โทร. 091-0935764  

 

         / เทศบาล... 





 

 

 

 

                           

ใบสมัครการประกวดประดิษฐ์กระทง 

                งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดล าพูน ประจ าปี  2561 

วันพฤหัสบดีที่  22 พฤศจกิายน  ๒๕61  ณ วัดพระธาตุหรภิุญชัยวรมหาวิหาร  จังหวัดล าพูน 

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

  

ชื่อโรงเรียน................................................................................................................................................. 

ที่อยู่........................................................................................................................................................... 

ต าบล...........................................................อ าเภอ......................................จังหวัด................................... 

รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์...................................โทรสาร.................................. 

 

 ประเภท           นักเรียนระดับประถม 

    นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

    ประชาชนทั่วไป  

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

๑    

2    

3    

 

       

 

 

ลงช่ือผูส้มัคร......................................... ผูค้วบคุมทีม 

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

หมายเลขโทรศัพท์................................................... 

 




