
[พิมพข์อ้ความ] 
 

การแข่งขันจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) ระดับมธัยมศึกษา 
งานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565  

ณ ศูนยวิ์จัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
 
 
1. รายละเอียดการประกวดแข่งขัน 

1.1 ลักษณะการแข่งขันจัดสวนถาด 
ประเภท : สวนถาดแบบแห้ง 
ผู้เข้าแข่งขัน : 1 ทีม ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 2 คน  

 

1.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
ผู้เข้าแขง่ขันเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) โดยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีม 

ทีมละ 2 คน (ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสังกัดได้เพียงหนึ่งทีม) 
 

1.3 รางวัล 
 ทุกทีมที่เข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันจัดสวนถาด งานวันเกษตร

ภาคเหนือครั้งที่ 10 ทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับโล่และรางวัลทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ ดังนี้ 

 - รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่   ทุนการศึกษา 3,000 บาท  
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ทุนการศึกษา 1,500 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทุนการศึกษา 1,000 บาท 

 

1.4 ก าหนดการ  
 - รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  
 - ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. 
 - แข่งขันวันที่ วันที่ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 
 - ประกาศผลการตัดสิน เวลา 13.00 น. 

 

1.5 การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 1.5.1 สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ตามใบสมัครที่แนบ) 

ทีอ่ยู่:  หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ติดต่อ คุณสมโภชน์ อริยจักร์) 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
วงเล็บมุมซองว่า “การแข่งขันจัดสวนถาด งานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10” 
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ติดต่อ: โทร. 0-5394-4644 โทรสาร.0-5394-4666 
ส่งทาง E-mail: perasa3@hotmail.com  
สมัครออนไลน ์:  https://cmu.to/gsBS8   
 

 
1.5.2 การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หมดเขตภายใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
       หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

 

2. หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน 
2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง 
 - ต้นไม้ 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสวน 
- เครื่องมือที่ใช้ในการจัด 
- อุปกรณ์เขียนแบบและสี 

ผู้จัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ 
- เงินสนับสนุนค่าต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสวน ทีมละ 300 บาท รับสมัคร

สูงสุดจ านวน 20 ทีม  
 - ถาดสี่เหลี่ยมไม้สน* ขนาดกว้าง 21 ซม. ยาว 29.7 ซม. สูง 15 ซม.  
 - วัสดุปลูก (ดิน ขุยมะพร้าว ทราย น้ า) 
 - กระดาษ A3 (กว้าง 297 มม.ยาว 420 มม.) 

  * หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาด ทางผู้จัดจะรีบแจ้งให้ทราบทันที  
2.2. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน 

2.2.1 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน 
2.2.2 ระยะเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง 
2.2.3 แต่ละทีมเขียนแบบและแนวความคิดในช่วงการแข่งขันส่งแบบและแนวความคิดภายใน       

1 ช่ัวโมง หลังจากเริ่มแข่งขันและ ส่งสวนถาดภายใน 3 ช่ัวโมง หลังจากเริ่มแข่งขัน 
2.2.4 ตัดสินการแข่งขันโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

หัวข้อ คะแนน 
1. ความคิดสร้างสรรค์ 10 
2. ตรงตามแบบและแนวคิด 10 
3. องค์ประกอบทางศิลปะ 10 
4. การเลือกพรรณไม้และความสมบูรณ์ของพรรณไม้ 20 
5. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวน 10 
6. ความสะอาดและประณีต 10 

 

mailto:perasa3@hotmail.com
https://cmu.to/gsBS8
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7. ความคงทนของสวนในการใช้งานจริง 10 
8. สุนทรียภาพของสวน 20 

รวมคะแนนเต็ม 100 
  

2.2.5 การตัดสินการแข่งขันจะด าเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่แข่งขัน  ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการตัดสินถือเป็นการสิ้นสุด 

2.2.6 สวนถาดของแต่ละทีมจะจัดแสดงไว้จนถึงวันสุดท้ายของงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 
10 

2.2.7 สวนถาดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบนสวนถาด ทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล 
ถือเป็นสิทธิ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้จัดการแข่งขัน)  
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) 
งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 10 

วันที่ 2 ธันวาคม 2565   
ณ ศูนยว์ิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ข้อมูลผู้ร่วมทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

1. ชื่อ-สกุล ...................................................................................................................... อายุ .........................ปี 
หมายเลขบัตรประชาชน ........................................................................ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................. 
สถาบันการศึกษา............................................................................................................................................... ... 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ................................................................ 
 

2. ชื่อ-สกุล ....................................................................................................... อายุ ....................ปี 
หมายเลขบัตรประชาชน ........................................................................ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................. 
สถาบันการศึกษา............................................................................................................................................... ... 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
.............................................................................. ................................................................................................
..................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ................................................................ 
 

 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนถาดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 และได้รับทราบรายละเอียด
และกติกาท่ีใช้ในการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว 
 
ลายมือชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

1. ...................................................................................... วันที่ ........................................................ 
 
2. ...................................................................................... วันที่ ........................................................ 

 
เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร 
 

- ส าเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองว่าเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ของผู้ร่วมทีมทั้งสอง 
 


