
   
ใบสมัครการประกวดประดิษฐ์กระทง  
ในงานวันลอยกระทง ประจ าปี 2565    

ภายใต้แนวคิด  “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน ” 
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงพยาบาลศิริราช 

******************************* 
สมัครประเภท                      สวยงาม                             ความคิดสร้างสรรค์ 
สมัครในนามภาควิชา / หน่วยงาน .......................................................................................................... ............ 
ประกอบด้วยสมาชิกในทีมดังนี้  
 1. รหัสพนักงาน............................... ชื่อ-สกุล................................................................................................... 
 2. รหัสพนักงาน............................... ชื่อ-สกุล................................................................................................... 
 3. รหัสพนักงาน............................... ชื่อ-สกุล................................................................................................... 
 4. รหัสพนักงาน............................... ชื่อ-สกุล................................................................................................... 
 5. รหัสพนักงาน............................... ชื่อ-สกุล................................................................................................... 
 6. รหัสพนักงาน............................... ชื่อ-สกุล................................................................................................... 

ผู้ประสานงาน ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................ 

โทรศัพท์มือถือ ............................................................โทรศัพท์ภายใน.............................................................. 
 

ลงชื่อ       ผู้แทนผู้สมัคร
(……………………………………………………) 

                                                     วันที่      .......... / ............. /.............. 
 
ลงชื่อ        
        (……………………………………………………) 
        ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา / หน่วยงาน 

                                                     วันที่      .......... / ............. /..............  
 
ส่งใบสมัครการประกวดประดิษฐ์กระทงได้ที่ (ต้องมีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา) ตั้งแต่วันที่  25 – 28 ตุลาคม 2565  
ได้ที่ หน่วยกิจกรรมพิเศษและสนับสนุน งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ตึกอ านวยการ ชั้น 1    
โทร. 0 2419 7655 และ 0 2419 9272 ในวันและเวลาราชการ  โทรสาร 0 2412  1995 
 
* นัดหมายประชุมชี้แจงเรื่องเงินสนับสนุน และกติกา ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G  

 
 

 ล าดบัที่............................ 
          (ส าหรับเจ้าหนา้ที่) 



 
 

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง ในการจัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 2565 
ภายใต้แนวคิด  “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” 

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช 

****************** 
ประเภทการประกวด 

1. การประกวดประดิษฐ์กระทง   มี 2 ประเภท  ได้แก่  
                                        “ประเภทสวยงาม” และ “ประเภทความคิดสร้างสรรค์” 
เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนน 

- ประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ  15 คะแนน 
- รูปแบบสอดคล้องกับธีมงาน     20 คะแนน 
  (ธีมงาน ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน) 
- สวยงาม/ความคิดสร้างสรรค์   20 คะแนน (ตามประเภท) 
- ความประหยัด/พอเพียง   10 คะแนน 
- การทรงตัวในน้ า   15 คะแนน 
- ความพร้อมในการท ากระทง (**ไม่ประดิษฐ์มาก่อนล่วงหน้า)  10 คะแนน 
- การดูแลความสะอาดพ้ืนที่ของตนเอง  10 คะแนน  

หมายเหตุ   -  รูปแบบสอดคล้องธีม หมายถึง กระทงแสดงถึงความสดใส มีความร่วมแรงใจจากผู้ประเข้าประกวด 
                   ในหลากหลายวัย และมีความสามัคคี 

     - หลังเสร็จสิ้นจากการประกวด ผู้ประกวดต้องน าผลงานที่ได้รับรางวัลมาตั้งแสดงตามจุดที่กรรมการ 
                 จัดงานก าหนด 
 
หลักเกณฑ์การตัดสินประกวดของกระทง 

1.ใช้วัสดุธรรมชาติ และย่อยสลายง่าย เน้นการประหยัดและพอเพียง 
2. รูปแบบสอดคล้องกับธีมงาน “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส    
   ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” 
3. เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนที่กว้างที่สุดของกระทง มีขนาดไม่เกิน 16 นิ้ว  
4. การประดิษฐ์กระทง ให้น ามาท า ณ สถานที่ที่จัดท ากระทงเท่านั้น  
   * ห้าม ท าเป็นส่วนย่อยมาก่อน และวัสดุที่น ามาใช้นั้น ต้องยังไม่แปรรูปมาก่อนล่วงหน้า 
5. กระทงต้องประดับ และตกแต่งด้วยเครื่องบูชาตามประเพณีนิยม อาทิ หมากพลู   
    ธูป เทียน เงิน ด้าย เข็ม สตางค์ ฯลฯ 
6. ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องดูแล และท าความสะอาดสถานที่ก่อนน ากระทงส่งมอบ 

ให้แก่คณะกรรมการตัดสิน  
(พ้ืนที่ส่งมอบผลงานบริเวณโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์) 

      7. กระทงท่ีประดิษฐ์ขึ้นจะต้องสามารถลอยในน้ าได้ 
      8. ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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เงินรางวัล   แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทสวยงาม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
                                          ประเภทละ 3 รางวัล ดงันี้ 

 รางวัลชนะเลิศ     จ านวน 1  รางวัล   
ได้แก่ เงินรางวัลจ านวน 5,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จ านวน 1  รางวัล   
ได้แก่ เงินรางวัลจ านวน 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จ านวน 1  รางวัล   
ได้แก่ เงินรางวัลจ านวน  2,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล 
 

* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 


