ระยะเวลาการรับสมัคร
วิธีการและสถานที่รับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักเกณฑ์การประกวด
งาน “ศิริราช 130 ปี สืบสานประเพณีลอยกระทง” ประจาปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
******************
ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561
- สมัครด้วยตนเอง ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ (หน่วยธุรการและกิจกรรมพิเศษ)
ตึกอานวยการ ชั้น 1 โทร. 96911 - 2 และ 99272 (ยกเว้นการประกวดนางนพมาศ
สมัครผ่านเว็บไซต์คณะฯ เท่านั้น)
** ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มได้ทเี่ ว็บไซต์คณะฯ www.si.mahidol.ac.th
เป็นบุคลากรและนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบาบัด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชนภายในพื้นที่โรงพยาบาลศิรริ าช

ประเภทการประกวด
1. การประกวดนางนพมาศ
กติกาการประกวดนางนพมาศ

หลักฐานในการประกวดนางนพมาศ

เงินรางวัล

1. เพศหญิง ไม่จากัดอายุ
2. สมัครในนามคณะฯ/ภาควิชา/หน่วยงาน โดยสามารถส่งผู้เข้าประกวดได้ไม่เกิน
หน่วยงานละ 2 คน
3. รับสมัครจานวนจากัด ไม่เกิน 40 คน
4. แต่งกายด้วยชุดไทย เหมาะสมตามหลักประเพณี เน้นความประหยัด
5. การเสริมสวยใบหน้า ปล่อยผมหรือเกล้าผมก็ได้ โดยตกแต่งทรงผมให้เรียบร้อยและ
เหมาะสมก่อนการรายงานตัว
6. สาหรับผู้ผา่ นเข้ารอบที่ 2 จะต้องมีความพร้อมสาหรับการให้คณะกรรมการสัมภาษณ์
และตอบคาถาม
7. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
1. ใบสมัครประกวดนางนพมาศ 1 ฉบับ
2. ไฟล์รูปถ่ายขนาดเต็มตัว/รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด (ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,000 พิกเซล)
3. สาเนาบัตรประจาตัวบุคลากร (Smart card) 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนา)
 รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 รางวัลขวัญใจศิริราช จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย
** ตาแหน่งขวัญใจศิริราช ตัดสินจากจานวนดอกไม้ที่ได้รับ โดยดอกไม้สาหรับมอบแก่นางนพมาศ
จาหน่ายโดยคณะผู้จัดงาน รายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โดยไม่หักค่าใช้จา่ ย

2. การประกวดราวงมาตรฐาน
กติกาการประกวดราวงมาตรฐาน

1. สมัครในนามคณะฯ ภาควิชา / หน่วยงาน โดยสามารถส่งเข้าประกวดได้ หน่วยงานละ
1 คู่ (ชาย – หญิง)
2. รับสมัครจานวนจากัดเพียง 30 คู่
3. การแต่งกายตามแบบราวงมาตรฐาน
3.1 แบบชาวบ้าน
- ชาย : นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อคอพวงมาลัย เอวคาดฟ้า ห้อยชายด้านหน้า
- หญิง : นุ่งโจงกระเบน ห่มผ้าสไบอัดจีบ ปล่อยผม ประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้าย
คาดเข็มขัด ใส่เครื่องประดับ
3.2 แบบรัชกาลที่ 5
- ชาย : นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน ใส่ถุงเท้า รองเท้า
- หญิง : สวมเสื้อลูกไม้ สไบพาดบ่าผูกเป็นโบว์ ทิ้งชายไว้ข้างลาตัวด้านซ้าย
ใส่เครื่องประดับมุก
3.3 แบบสากลนิยม
- ชาย : นุ่งกางแกงขายาว สวมสูท ผูกเนคไท
- หญิง : นุ่งกระโปรงป้ายข้าง ยาวกรอมเท้า ใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอก
3.4 แบบราตรีสโมสร
- ชาย : นุ่งกางเกงขายาว คอพระราชทาน ผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้า
- หญิง : นุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านาง ใส่เสื้อจับเดฟ ชายผ้าห้อยจากบ่าลงไป
ทางด้า นล่ า ง เปิ ดไหล่ข วา ศีร ษะทาผมเกล้ าเป็ นมวยสู ง ใส่ เกี้ย ว และ
เครื่องประดับ
4. เพลงและท่าราที่ใช้ในการแข่งขัน โดยเพลงสาหรับการประกวด ดังนี้

4.1 รอบคัดเลือก สาหรับ 30 คู่ และ 10 คู่





เพลงงามแสงเดือน
เพลงรามาซิมารา
เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
เพลงบูชานักรบ

ท่าสอดสร้อยมาลา
ท่าราส่าย
ท่าแขกเต้าเข้ารัง
ท่าหญิง: ท่าขัดจางนาง และท่าล่อแก้ว
ท่าชาย: ท่าจันทร์ทรงกลด และท่าขอแก้ว

4.2 รอบตัดสิน สาหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 5 คู่

หลักฐานในการประกวดราวงมาตรฐาน

 เพลงลอยกระทง โดยน าท่ า ร าของทั้ ง 4 เพลงในรอบคั ด เลื อ กมาใช้ ใ น
การประกวดอย่างอ่อนช้อยสวยงาม
5. ให้ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
** กาหนดจัดประกวดรอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
7. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
1. ใบสมัครประกวดราวงมาตรฐาน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวบุคลากร (Smart card) 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนา)

เงินรางวัล

แบ่งเป็น 3 รางวัล แบ่งเป็น

 รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ความถูกต้องของท่ารา 20 คะแนน
- จังหวะท่ารา
20 คะแนน
- ลีลาความสวยงาม
20 คะแนน
- ความพร้อมเพรียง
20 คะแนน
- การแต่งกาย
20 คะแนน
3. การประกวดแต่งกายงาม (ชาย / หญิง)
กติกาการประกวดแต่งกายงาม
1. สมัครในนามคณะฯ ภาควิชา / หน่วยงาน โดยสามารถส่งเข้าประกวดได้ ไม่จากัดจานวน
2. แต่งกายเหมาะสมตามประเพณี
3. ต้องอยู่ในงานจนถึงการประกาศตัดสินและมอบรางวัล
4. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักฐานในการประกวดแต่งกาย 1. ใบสมัครประกวดแต่งกาย จานวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายขนาดเต็มตัว /รูปถ่ายขนาดโปสการ์ดจานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประจาตัวบุคลากร (Smart card) 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสาเนา)
เงินรางวัล

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 รางวัลชนะเลิศ ประเภทชาย จานวน 2 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิง จานวน 2 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

4. การประกวดกระทง
กติกาการประกวดกระทง

มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และ ประเภทสร้างสรรค์
1. สมัครในนามคณะฯ /ภาควิชา / หน่วยงาน โดยสามารถส่งเข้าประกวดได้เพียง
1 ประเภทเท่านั้น **ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการประกวดได้
2. รับสมัครไม่จากัดจานวนทีม ในแต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 10 คน
3. การประกวดกระทงทุกประเภท ต้องมาลงทะเบียน เวลา 09.00 น. ณ ศาลาศิริราช
100 ปี และเริ่มทากระทงตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. (ประกาศผลกระทงเวลา 18.30 น.)
4. ผลงานการประดิษฐ์กระทงต้องแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ หรือ ความสวยงามแล้วแต่
ประเภทที่ส่งเข้าประกวด
5. ใช้วัสดุธรรมชาติ และย่อยสลายง่าย เน้นการประหยัดและพอเพียง
6. เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนที่กว้างที่สุดของกระทง มีขนาดไม่เกิน 16 นิ้ว
7. การประดิษฐ์กระทง ให้นามาทา ณ สถานที่ที่จัดทากระทงเท่านั้น
**ห้าม ทาเป็นส่วนย่อยมาก่อน และวัสดุที่นามาใช้นั้น ต้องยังไม่แปรรูปมาก่อนล่วงหน้า

หลักฐานในการประกวดกระทง

5. การประกวดขบวนแห่
กติกาและรายละเอียดการประกวด

หลักฐานในการประกวดกระทง
เกณฑ์การพิจารณา
คะแนนรวม 100 คะแนน

8. กระทงต้องประดับ และตกแต่งด้วยเครื่องบูชาตามประเพณีนิยม ได้แก่ หมากพลู ธูป เทียน
เงิน ด้าย เข็ม สตางค์ ฯลฯ
9. ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องดูแล และทาความสะอาดสถานที่ก่อนนากระทงส่งมอบให้แก่
คณะกรรมการตัดสิน
10. กระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นจะต้องสามารถลอยในแม่น้าได้
11. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
1. ใบสมัครการประกวดกระทง 1 ฉบับ
2. รายชื่อสมาชิกในทีม 1 ฉบับ (ขอความกรุณาระบุชื่อ – สกุล พร้อม SAP ID ของสมาชิก
ในทีมแนบมาพร้อมใบสมัครด้วย)
มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และ ประเภทสร้างสรรค์
1. สมัครในนามคณะฯ /ภาควิชา / หน่วยงาน โดยสามารถส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 ประเภท
2. ผู้แทนหน่วยงานลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. บริเวณด้านหน้าตึก 84 ปี
3. รูปแบบการจัดขบวนแห่ ประกอบด้วย
3.1 มีจานวนผู้ร่วมขบวนแห่ไม่เกิน 100 คน
3.2 มีป้ายชื่อหน่วยงาน กระทง และนางนพมาศประกอบขบวนแห่
3.3 ประดับตกแต่งขบวนให้มีความสวยงาม ภายใต้แนวคิด “130 ปี ศิริราช”
3.4 ขบวนแห่ ที่ มี ส่ ว นของการรณรงค์ ควรรณรงค์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นเชิ ง บวก เช่ น
การประหยัดพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความพอเพียง คณะแพทย์คุณธรรม เป็นต้น
3.5 ผู้ร่วมขบวนแต่งกายด้วยชุดไทย/ผ้าไทยเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงาม หรือ
แต่งกายที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดขบวนแห่
3.6 สามารถแสดงหรื อ มี ก ารละเล่ น ดนตรี ป ระกอบขบวนแห่ เพื่ อ แสดงออกถึ งความ
สนุกสนาน แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงหรือวงดุริยางค์นาริ้วขบวน
4. เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ เวลา 14.00 น. โดยตั้งขบวนตามลาดับหมายเลขขบวน บริเวณ
ด้านหน้าตึก 84 ปี
5. เส้นทางแห่: เริ่มต้นจากด้านหน้าตึก 84 ปี => ผ่านตึกเจ้าฟ้ามหาจักรีออกจากประตู 1
(ตึกอุบัติเหตุ) => เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวังหลัง => เลี้ยวซ้ายเข้าประตู 8 (ท่าน้า) =>
สิ้นสุดขบวนบริเวณด้านหน้าอาคารศรีสวรินทิรา
6. การให้คะแนนของคณะกรรมการจะเริม่ ต้นให้คะแนนตั้งแต่การตั้งขบวนจนสิ้นสุดขบวนแห่
7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สนิ้ สุด
- ใบสมัครการประกวดขบวนแห่ 1 ฉบับ
1. ความสวยงาม (30 คะแนน)
 ริ้วขบวนประดับตกแต่งสวยงาม มีสีสันกลมกลืน มีความสอดคล้องทั้งขบวน
หรือ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์แล้วแต่ประเภททีส่ ่งประกวด
 ริ้วขบวนมีรูปแบบและองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์อื่นๆ มีความประณีต สวยงาม
2. ความสนุกสนานและมีส่วนร่วม (30 คะแนน)
 ผู้ร่วมขบวนมีส่วนร่วม และแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสามัคคี
 เคลื่อนขบวนอย่างสนุกสนาน
3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของขบวน (20 คะแนน)
 ขบวนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่ตั้งขบวนจนสิ้นสุดการเคลือ่ นขบวน

เงินรางวัล

เงินสนับสนุนการประกวด
ประเภทการประกวด
ที่ได้รับเงินสนับสนุน

เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุน

4. อื่นๆ (20 คะแนน)
 การตรงต่อเวลา
 การรักษาระยะห่างระหว่างขบวน
 ประเภทสวยงาม มี 3 รางวัล แบ่งเป็น
- รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัล จานวน 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัล จานวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 ประเภทสร้างสรรค์ มี 3 รางวัล แบ่งเป็น
- รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัลจานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัล จานวน 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
ได้แก่ เงินรางวัล จานวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
** สาหรับภาควิชา/หน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น !!
 การประกวดนางนพมาศ: ได้รับเงินสนับสนุนการประกวดหน่วยงานละ 2,000 บาท
(จานวนจากัดเพียง 20 หน่วยงานแรก)
 การประกวดกระทง: ได้รับเงินสนับสนุนการประกวดหน่วยงานละ 2,000 บาท
(จานวนจากัดเพียง 20 หน่วยงานแรก)
 การประกวดขบวนแห่: ได้รับเงินสนับสนุนการประกวดหน่วยงานละ 3,000 บาท
(จานวนจากัดเพียง 20 หน่วยงานแรก)
จะประกาศผลให้ทราบพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนภายหลัง
การปิดรับสมัครทุกการประกวดผ่านเว็บไซต์คณะฯ (www.si.mahidol.ac.th)
-------------------------------------------------------------สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ตึกอานวยการ ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 24196911 – 2, 0 24197655

