
รายละเอียดเกณฑก์ารแข่งขัน 

โครงการครบเครื่อง เรื่องการเรือน 

เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 

“กรองร้อยมวลมาลี วิถีไทย วิถีพุทธ” 
 

 

1. การประกวดวิจิตรตระการ “กรวยอุปัชฌาย์”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร          

ขนาด  พาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 - 18.5 เซนติเมตร 

 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 

  -  เตรียมวัสดุส าหรับการประกวด 1 พาน 

  -  จัดตกแต่งในภาชนะพานทอง พานแก้วที่สวยงาม 

  -  ใช้สสีื่อความหมาย 

  -  อนุญาตให้เช็ด ฉีก ตัด แบบกลีบบัวใบตอง และดามลวดมาล่วงหน้าได้ 

- อนุญาตให้เด็ดกลีบดอกไม้ ตัดก้าน ตัดกลีบดอกไม้มาล่วงหน้าได้ 

หมายเหตุ ห้ามเย็บส่วนประกอบของช้ินงานหรือน าส่วนประกอบของผลงานเข้ามาในการแข่งขัน มิฉะน้ันจะถือเป็นโมฆะ 

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 

  นักเรียนระดับประถมศึกษา ทีมละ 5 คน และอยู่สถาบันเดียวกัน 

วัน เวลาและสถานที่ 

  เข้าร่วมแข่งขัน วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย   

สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

2. การประกวดวิจิตรตระการ “บายศรีเทพพนม” น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร            

    มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

 ขนาด พาน เส้นผ่าศูนย์กลาง  18.5 – 24 เซนติเมตร 

 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 

  -  จัดตกแต่งในภาชนะที่สวยงาม 

  -  จัดตกแต่งด้วยใบไม้ ดอกไม้สด 

- ใช้สีหรือตราสัญลักษณ์สื่อความหมาย 

- อนุญาตให้เช็ด ฉีก ตัด แบบกลีบบัวใบตอง และดามลวดมาล่วงหน้าได้ 

- อนุญาตให้เด็ดกลีบดอกไม้ ตัดก้าน ตัดกลีบดอกไม้มาล่วงหน้าได้ 

หมายเหตุ   ห้ามเย็บส่วนประกอบชิ้นงานหรือน าส่วนประกอบของผลงานเข้ามาในการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ 



 

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 

  นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ 5 คน และอยู่สถาบันเดียวกัน 

วัน เวลาและสถานที่ 

 -  เข้าร่วมแข่งขัน วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. การประกวดวิจิตรตระการ “พุ่มคู่สวด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ขนาด พาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 18.5 – 24 เซนติเมตร 

 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 

  -  จัดตกแต่งในภาชนะที่สวยงาม 

  -  จัดตกแต่งด้วยใบไม้ ดอกไม้สด 

- ใช้สีหรือตราสัญลักษณ์สื่อความหมาย 

- อนุญาตให้เช็ด ฉีก ตัด แบบกลีบบัวใบตอง และดามลวดมาล่วงหน้าได้ 

- อนุญาตให้เด็ดกลีบดอกไม้ ตัดก้าน ตัดกลีบดอกไม้มาล่วงหน้าได้ 

หมายเหตุ   ห้ามเย็บส่วนประกอบชิ้นงานหรือน าส่วนประกอบของผลงานเข้ามาในการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ 

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 

 นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีมละ 5 คนและอยู่สถาบันเดียวกัน 

วัน เวลาและสถานที่ 

 -  เข้าร่วมแข่งขัน วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

4. การประกวดวิจิตรตระการ “บายศรีพรหมสี่หน้า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ            

    บดินทรเทพยวรางกูร  

ขนาด พาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 18.5 – 24 เซนติเมตร 

 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 

  -  จัดตกแต่งในภาชนะที่สวยงาม 

  -  จัดตกแต่งด้วยใบไม้ ดอกไม้สด 

- ใช้สีสื่อความหมาย 

- อนุญาตให้เช็ด ฉีก ตัด แบบกลีบบัวใบตอง และดามลวดมาล่วงหน้าได้ 

- อนุญาตให้เด็ดกลีบดอกไม้ ตัดก้าน ตัดกลีบดอกไม้มาล่วงหน้าได้ 

หมายเหตุ   ห้ามเย็บส่วนประกอบชิ้นงานหรือน าส่วนประกอบของผลงานเข้ามาในการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ 



 

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทีมละ 5 คน และอยู่สถาบันเดียวกัน 

วัน เวลาและสถานที่ 

 -  เข้าร่วมแข่งขัน วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

5. การประกวดวิจิตรตระการ “งานบายศรีใหญ่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    

ขนาด - บายศรีใหญ่ขนาด 3 ชั้น โดยนับชั้นที่ภาชนะ ตัวบายศรีไม่จ ากัดโดยให้มีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม 

 -  พานหรือโตกไม้ฐานล่าง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 

  -  จัดตกแต่งในภาชนะหรือฐานแท่นที่สร้างเฉพาะ 

  - ใช้สีหรือตราสัญลักษณ์สื่อความหมาย 

- ใช้โฟมหรือวัสดุธรรมชาติเป็นหุ่นโครงได้ 

- ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด 

- อนุญาตให้เช็ด ตัด ฉีกใบตอง ตัดแบบกลีบบัวใบตอง ดามลวดมาล่วงหน้าได้ 

- อนุญาตให้เด็ดกลีบดอกไม้ ตัดก้าน ตัดกลีบมาล่วงหน้าได้ 

หมายเหตุ   ห้ามเย็บส่วนประกอบชิ้นงานหรือน าส่วนประกอบของผลงานเข้ามาในการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ 

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 

 นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีมละ 5 คน และอยู่สถาบันเดียวกัน 

วัน เวลาและสถานที่ 

 -  เข้าร่วมแข่งขัน วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

6. การประกวดวิจิตรตระการ “งานดอกไม้อุปสมบท” น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร            

    มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

 งานดอกไม้อุปสมบทหรือบวชพระ ดอกไม้สดที่ใช้ในงานอุปสมบทที่ส าคัญ ที่ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดท า คือ  

พานธูปเทียนแพ, กรวยอุปัชฌาย์, พุ่มคู่สวด, ดอกไม้คลุมไตร 

 พานธูปเทียนแพ 1 พาน   ขนาด  – พาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 – 20 เซนติเมตร 

     -  เทียนเบอร์ 2 

 กรวยอุปัชฌาย ์1 กรวย     ขนาด  พาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 – 18 เซนติเมตร 

 



พุ่มคู่สวด 1 พาน   ขนาด  พาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 – 20 เซนติเมตร 

 ดอกไม้คลุมไตร 1 ไตร โครงไตรหลังประทุน หรือ โครงสี่เหล่ียมสองชั้น หรืออื่นๆ 

 

 โครงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ขนาด – กว้าง 9 เซนติเมตร    ยาว 40 เซนติเมตร  สูง 13 เซนติเมตร    หรือ 

                – กว้าง 12.5 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร  สูง 15 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

โครงหลังประทุน  ขนาด – กว้าง 23 เซนติเมตร    ยาว 47 เซนติเมตร  สูง 11 เซนติเมตร     

 

 

 

 

 

***ความสูงจากพื้นถึงยอดเมื่อจัดดอกไม้แล้ว 60 – 80 เซนติเมตร 

วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 

  -  ประดับตกแต่งด้วยใบไม้ ดอกไม้สด 

  -  ไม้ ลวด เส้นเหล็กเป็นโครงไตร 

  -  ใช้สี หรือตราสัญลักษณ์สื่อความหมาย 

  -  โครงไตรหลังประทุน, โครงไตรกรอบสี่เหล่ียมสองชั้น หรืออื่นๆ 

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 

  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ไม่จ ากัดจ านวน และอยู่สถาบันเดียวกัน 

วัน เวลาและสถานที่ 

 -  ส่งผลงานเข้าประกวด วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 



 

7. การประกวดวิจิตรตระการ“งานบายศรีใหญ่”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร          

ขนาด - ใหจ้ัดท าบายศรี 7 ชั้น โดยนับชั้นที่ภาชนะส่วนตัวบายศรีไม่จ ากัด จัดให้มีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม 

 -  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 60 เซนติเมตร  

วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 

  -  จัดตกแต่งในภาชนะสวยงามหรือฐานแท่นที่สร้างเฉพาะ 

  -  ใช้โฟมหรือวัสดุธรรมชาติเป็นฐานหรือโครงได้ 

  -  ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด 

  -  ใช้สสีื่อความหมาย 

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 

  ประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าประกวด  

 -  ส่งผลงานเข้าประกวด วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 


