
ก ำหนดกำรฝ่ำยประกวดไม้ดอกไม้ประดับ 

วันที ่ เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
6 พฤศจิกายน 2560 9.00-16.00 น. -ลงทะเบียนส่งไมป้ระกวด ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียน

เดิม (ตึกกลาง) 
 

7 พฤศจิกายน 2560 9.00 น.  -กรรมการตดัสินไมด้อกไมป้ระดบัแต่ละประเภท  
8 พฤศจิกายน 2560 
 

10.00 น. -พธีิเปิดโดยผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 
-ผูไ้ดรั้บรางวลัการประกวดไมด้อกไมป้ระดบัแต่ละประเภท
รับเงินรางวลั และ ประกาศนียบตัร (รายละเอียดจะแจง้ให้
ทราบภายหลงั) 
 

 

12 พฤศจิกายน 
2560 

16.00-20.00 รับไมป้ระกวดคืน  

 

เกณฑ์กำรส่งเข้ำประกวดและกำรตัดสินไม้ดอกไม้ประดับทุกประเภท 
-ผูส่้งไมเ้ขา้ประกวดตอ้งระบุประเภทที่ตอ้งการส่งเขา้ประกวด  แต่การจดัแยกประเภทของไม้
ประกวดอยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการ 
-คณะกรรมการไม่ตดัสินไมป้ระกวดประเภทที่มีผูส่้งเขา้ประกวดไม่ถึง 3 ราย  
-ตอ้งไม่เป็นไมท้ี่ขดุยา้ยลงกระถางใหม่ และไม่มีการใชว้สัดุค  ้ายนัตน้ กระถางที่ใชส้ามารถเป็น
กระถางสวยงามได ้แต่เสน้ผา่นศูนยก์ลางปากกระถาง ตอ้งเป็นไปตามก าหนดของพชืแต่ละชนิด 

 -ผูส่้งไมป้ระกวด ตอ้งส่งไมเ้ขา้ประกวดตามวนัเวลาที่ไดก้  าหนดไว ้
 -ผูส่้งไมป้ระกวดแต่ละรายสามารถส่งส่ิงประกวดไดม้ากกวา่ 1 ประเภท  

-การติดป้ายช่ือไมป้ระกวดจะท าโดยคณะกรรมการเท่านั้น 
-ไมป้ระกวดจะจดัแสดงไวเ้พือ่ผูเ้ขา้ชมงานเกษตรภาคเหนือตลอดระยะเวลาการจดังาน  ผูส่้งไม้
ประกวดสามารถรับไมป้ระกวดคืนไดใ้นวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ตามเวลาที่ก  าหนด เท่านั้น 

 -การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 



พิทูเนีย Petunia (กระถางตั้ง)  
-กระถางขนาด   8  น้ิว 

 -มีจ  านวน 1 ตน้/ กระถาง 
 -ตอ้งส่ง 1 ชุด มีจ  านวน 2 กระถาง/ชุด 

-จดัประเภทตามสี สีที่จดัประกวดคือ  
1.กลุ่มโทนสีแดง/ม่วง  
2. กลุ่มโทนสีขาว  
3. กลุ่มโทนสีชมพ ู
4. กลุ่มอ่ืนๆ เช่นมีสองสีหรือมากกวา่ในดอกเดียวกนั หรือไม่สามารถประกวดอยูใ่น 3 
กลุ่มแรกได ้
* หากส่ิงประกวดมีไม่ครบตามประเภทที่จดัประกวด ประเภทที่มีจ  านวนไม่ครบจะถูก
น ามาประกวดเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งหมด โดยกลุ่มรวมใหม่น้ียงัตอ้งมีผูส่้งเขา้ประกวดอยา่ง
ต ่า 3 ราย 
* พนัธุท์ี่แตกต่างกนั ดอกชั้นเดียวหรือดอกซอ้น จะถูกจดัเขา้ประกวดตามกลุ่มสีขา้งตน้ 

 

แพงพวย Vinca (กระถำงต้ัง) 
 -กระถางขนาด   8  น้ิว 
 -มีจ  านวน 1 ตน้/ กระถาง 
 -ตอ้งส่ง 1 ชุด มีจ  านวน 2 กระถาง/ชุด 

-จดัประเภทตามสี สีที่จดัประกวดคือ  
1.กลุ่มโทนสีแดง/ม่วง 
2. กลุ่มโทนสีชมพ ู 
3. กลุ่มโทนสีขาว  
4. กลุ่มโทนสีอ่ืนๆ หรือที่ไม่สามารถประกวดอยูใ่น 3 กลุ่มแรกได ้
* หากส่ิงประกวดมีไม่ครบตามประเภทที่จดัประกวด ประเภทที่มีจ  านวนไม่ครบจะถูก

น ามาประกวดเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งหมด โดยกลุ่มรวมใหม่น้ียงัตอ้งมีผูส่้งเขา้ประกวดอยา่งต ่า 3 ราย 
* พนัธุท์ี่แตกต่างกนั จะถูกจดัเขา้ประกวดตามกลุ่มสีขา้งตน้ 

 

 

 



ดำวเรือง(อเมริกัน)  Marigold 
 -กระถางขนาด   8  น้ิว 
 -มีจ  านวน 1 ตน้/ กระถาง 
 -ตอ้งส่ง 1 ชุด มีจ  านวน 2 กระถาง/ชุด 

-จดัประเภทตามสี สีที่จดัประกวดคือ  
1.กลุ่มโทนสีเหลือง 
2. กลุ่มโทนสีสม้ 
3. กลุ่มโทนสีอ่ืนๆ หรือที่ไม่สามารถประกวดอยูใ่น 2 กลุ่มแรกได ้
* หากส่ิงประกวดมีไม่ครบตามประเภทที่จดัประกวด ประเภทที่มีจ  านวนไม่ครบจะถูก
น ามาประกวดเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งหมด โดยกลุ่มรวมใหม่น้ียงัตอ้งมีผูส่้งเขา้ประกวดอยา่ง
ต ่า 3 ราย 
* พนัธุท์ี่แตกต่างกนั จะถูกจดัเขา้ประกวดตามกลุ่มสีขา้งตน้ 

 

แอฟริกันไวโอเลท African Violet 

ก. กระถางขนาด  4 น้ิว          
 -มีจ  านวน 1 ตน้/ กระถาง      
 -ตอ้งส่ง 1 ชุด มีจ  านวน 2 กระถาง/ชุด    

-จดัประเภท โดยไม่ระบุสีดงัน้ี 
1.ดอกชั้นเดียว                            
2. ดอกซอ้น   

ข.  กระถางขนาด 6  น้ิว   
-มีจ  านวน 1 ตน้/ กระถาง 
-ตอ้งส่ง 1 ชุด มีจ  านวน 2 กระถาง/ชุด 
-จดัประเภท โดยไม่ระบุสีดงัน้ี 

1.ดอกชั้นเดียว                            
2. ดอกซอ้น   
* หากส่ิงประกวดมีไม่ครบตามประเภทที่จดัประกวด ประเภทที่มีจ  านวนไม่ครบที่มีขนาด
กระถางเท่ากนัจะถูกน ามาประกวดเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งหมด โดยกลุ่มรวมใหม่น้ียงัตอ้งมีผู ้
ส่งเขา้ประกวดอยา่งต ่า 3 ราย 

 



กล๊อกซิเนีย  Gloxinia 
 -กระถางขนาด   6  น้ิว 
 -มีจ  านวน 1 ตน้/ กระถาง 
 -ตอ้งส่ง 1 ชุด มีจ  านวน 2 กระถาง/ชุด 

-จดัประเภทตามสี สีที่จดัประกวดคือ  
1.กลุ่มโทนสีแดง อาจมีหลายสีในดอก มีประ/ไม่มีประ   
2. กลุ่มโทนสีม่วง อาจมีหลายสีในดอก มีประ/ไม่มีประ   
3. กลุ่มโทนสีชมพ ูอาจมีหลายสีในดอก มีประ/ไม่มีประ 
4. กลุ่มโทนสีขาว อาจมีหลายสีในดอก มีประ/ไม่มีประ 
* หากส่ิงประกวดมีไม่ครบตามประเภทที่จดัประกวด ประเภทที่มีจ  านวนไม่ครบจะถูก
น ามาประกวดเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งหมด   โดยกลุ่มรวมใหม่น้ียงัตอ้งมีผูส่้งเขา้ประกวดอยา่ง
ต ่า 3 ราย 
* พนัธุท์ี่แตกต่างกนั หรือชนิดดอกชั้นเดียวหรือดอกซอ้น จะถูกจดัเขา้ประกวดตามกลุ่มสี
ขา้งตน้ 

 
กหุลำบ Roses  
 -กระถางขนาด   8  น้ิว 
 -มีจ  านวน 1 ตน้/ กระถาง 
 -ตอ้งส่ง 1 ชุด มีจ  านวน 2 กระถาง/ชุด 

-จดัประเภทตามสี สีที่จดัประกวดคือ  
  1. กลุ่มโทนสีเหลือง  

2.กลุ่มโทนสีแดง/ม่วง  
3. กลุ่มโทนสีชมพ ู  
4. กลุ่มโทนสีขาว   

5. กลุ่มอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถประกวดอยูใ่น 4 กลุ่มแรกได ้
* พนัธุท์ี่แตกต่างกนั หรือชนิดดอกชั้นเดียวหรือดอกซอ้น ถูกจดัเขา้ประกวดตามกลุ่มสีขา้งตน้ 
* หากส่ิงประกวดมีไม่ครบตามประเภทที่จดัประกวด ประเภทที่มีจ  านวนไม่ครบจะถูกน ามา

ประกวดเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งหมด   โดยกลุ่มรวมใหม่น้ียงัตอ้งมีผูส่้งเขา้ประกวดอยา่งต ่า 3 ราย 
 

 

 



บิโกเนียดอกชนิด Tuberuous  (Tuberous Begonia) 
 -กระถางขนาด   8  น้ิว 
 -มีจ  านวน 1 ตน้/ กระถาง 
 -ตอ้งส่ง 1 ชุด มีจ  านวน 2 กระถาง/ชุด 

-จดัประเภทตามสี สีที่จดัประกวดคือ  
  1. กลุ่มโทนสีเหลือง/สม้ 

2. กลุ่มโทนสีแดง 
3. กลุ่มโทนสีชมพ ู  
4. กลุ่มโทนสีขาว  
* หากส่ิงประกวดมีไม่ครบตามประเภทที่จดัประกวด ประเภทที่มีจ  านวนไม่ครบจะถูก
น ามาประกวดเป็นกลุ่มเดียวกนัทั้งหมด   โดยกลุ่มรวมใหม่น้ียงัตอ้งมีผูส่้งเขา้ประกวดอยา่ง
ต ่า 3 ราย 
* พนัธุท์ี่แตกต่างกนั หรือชนิดดอกชั้นเดียวหรือดอกซอ้น ถูกจดัเขา้ประกวดตามกลุ่มสี
ขา้งตน้ 

 
เกณฑ์กำรตัดสินไม้ดอกกระถำง 
1. ระยะพฒันาที่เหมาะสม   10  คะแนน 
2. จ านวนดอก สีดอก คุณภาพดอก/ใบ/กา้น 30 คะแนน 
3. ทรงพุม่ /ความสมดุลกบักระถาง  30  คะแนน 
4. ความสม ่าเสมอ ในกลุ่ม   20 คะแนน 
5. อ่ืนๆ เช่น กระถาง วสัดุปลูก ความประณีต 10  คะแนน 
รำงวัลแต่ละประเภท 
รางวลัที่ 1 จ  านวนเงิน 1,000 บาท   และประกาศนียบตัร 
รางวลัที่ 2 จ  านวนเงิน   700 บาท   และประกาศนียบตัร 
รางวลัที่ 3 จ  านวนเงิน   500 บาท   และประกาศนียบตัร 
รางวลัชมเชย จ านวนเงิน  300 บาท  และประกาศนียบตัร 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม www.agri.cmu.ac.th 
ติดต่อ  ฝ่ายประกวดไมด้อกไมป้ระดบั  (เวลาราชการ) 
จุฑาพร ศรจิตติโยธิน  โทรศพัท ์080-549-9591 
ปิยะนุช   ยอดเพชร   โทรศพัท ์089-854-7804 
ชลธิชา ใจมาแกว้      โทรศพัท ์085-623-8098 

http://www.agri.cmu.ac.th/


 

 


