
 
 

 

       วนัที ่19 ธนัวาคม 2560 

 

เรื่อง ขอเชญิรว่มแขง่ขนัการจดัดอกไมใ้นงานแต่งงานในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2018 

 

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย: รายละเอยีดการสมคัร และใบสมคัร 

 

 คณะกรรมการฝ่ายบรหิาร และพนกังาน กลุ่มบรษิทันายเลศิ ร่วมจดังาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 
2018ในวนัที ่2 – 4 กุมภาพนัธ ์2561 เพื่อสบืสานเจตนารมณ์ของท่านผูห้ญงิเลอศกัดิ ์สมบตัศิริ ิผูร้เิริม่งานดอกไมป้ระจ าปี 
ณ โรงแรมปารค์นายเลศิ ซึง่ประสบความส าเรจ็มาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี และ ในอดตีการจดังานดอกไมป้ระจ าปีมผีูใ้ห้
ความสนใจและเขา้ชมเป็นจ านวนมาก ท าใหส้ามารถรวบรวมทนุทรพัยเ์พื่อบรจิาคแก่องคก์รการกุศลต่างๆ ซึง่ในปีนี้ รายได้
จากการจดังานจะมอบเพื่อการสง่เสรมิและสนบัสนุนทางการศกึษา ผ่านมลูนิธภิกัดนีรเศรษฐ ทัง้นี้งานดอกไมป้ระจ าปียงั
มุ่งเน้นการอนุรกัษ์และสบืสานงานทางดา้นศลิปวฒันธรรมใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  
 คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัความร่วมมอื และสนบัสนุนจากทา่นในครัง้นี้ จงึ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ย 
 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 
ณพาภรณ์ โพธริตันงักรู 

ประธานคณะกรรมการจดังานฯ 
 
 
ตดิต่อประสานงานไดท้ี ่  :  วาทนิี   พนัธุไ์พร   02-2530123 ต่อ 117 

   :  กรกนก  นิยมวานชิา  02-2530123 ต่อ 116 
 



 
การแข่งขนัการจดัดอกไม้ในงานแต่งงาน 
Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2018 

ภายใตแ้นวคดิ “Love in Bloom” 
 

1. อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั (จดัเตรยีมไวใ้ห)้  

 ฉากไมส้ขีาว 3 ดา้น สงู 2.40 ม. ลกึ 4 ม. กวา้ง 5 ม.  

 แท่นยกพืน้สขีาวสงู 10 ซม.  

 ปลัก๊ไฟ 1 ชุด 
 

2. กตกิาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 

 ผูแ้ขง่ขนัทมีละไม่เกนิ 6 คน ไมจ่ ากดัเพศและอายุ โดยสง่รายชือ่ใหแ้กค่ณะผูจ้ดังานล่วงหน้า และเสนอ 2 
รายชื่อ ในกรณีทีไ่ดร้บัรางวลัที ่1 ส าหรบัเขา้ชม Chelsea Flower Show ทีป่ระเทศองักฤษ 

หมายเหตุ: ไม่สามารถเปลื่ยนชือ่ไดเ้มื่อสง่รายชื่อแลว้ และไม่สามารถแลกเป็นเงนิสดได ้

 ผูแ้ขง่ขนัตอ้งสง่แบบในกระดาษขนาด A2 ใหค้ณะผูจ้ดังาน ภายในวนัที ่15 มกราคม 2561 

 ผูแ้ขง่ขนัตอ้งจบัฉลากพืน้ทีจ่ดังาน (เวท)ี และไม่สามารถเปลื่ยนหรอืสลบัเวทกีบัผูแ้ขง่ขนัท่านอืน่ 

 สามารถเขา้พืน้ทีส่ าหรบัการจดัดอกไมใ้นงานแต่งงานไดด้งันี้  
o 31 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น.  ถงึ 18.00 น. 
o 1 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 08.00 น. ถงึ 16.00 น. 

หมายเหตุ: คณะกรรมการตดัสนิผลงานวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2561 เวลา 17.00 น. 

 วสัดุตกแต่งทัง้หมดผูเ้ขา้แขง่ขนัตอ้งเตรยีมมาเองและตอ้งรือ้ถอนเอง 

 ไม่อนุญาตใหใ้ชด้อกไมป้ลอมในการตกแต่งโดยเดด็ขาด 

 การตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นการสิน้สดุ 
 

3. กฎระเบยีบและเงื่อนไข 
3.1 หา้มกระท าการใดๆ ทีก่่อให้เกดิประกายไฟในพื้นทีจ่ดังาน หากมคีวามจ าเป็นต้องเชื่อมต่อเหลก็ด้วยความ

รอ้น ตอ้งแจง้ใหค้ณะผูจ้ดังานทราบล่วงหน้า  
3.2 หา้มขดุ หรอืพลกิ พืน้หญา้ และหน้าดนิเพื่อการจดังาน 
3.3 หา้มตดั หกั ถอน โค่น ตน้ไมใ้นพืน้ทีโ่ดยเดด็ขาด 

 



 
 

3.4 วสัดุอุปกรณ์หรอืเศษขยะใดๆ ที่ผู้เข้าแข่งขนั น าเขา้มาในพื้นที่การจดังาน ให้น ากลบัโดยผู้เขา้แข่งขนัเอง
ทัง้หมด คณะผู้จดังานจะไม่รบัผดิชอบด าเนินการจดัเกบ็ หรอืทิ้งให้ในทุกกรณี หากมีขยะ หรอืเศษวสัดุที่
หลงเหลอืจากการรือ้ถอนและตดิตัง้ คณะผูจ้ดังานมสีทิธิใ์นการระงบัสทิธิใ์นการร่วมเขา้ข่งขนั และปรบัเป็น
เงนิถุงละ 500 บาท 

3.5 คณะผู้จดังานไม่มพีื้นทีส่ าหรบัจดัเตรยีมอุปกรณ์ใดๆ ให้นอกจากพื้นทีก่ารแข่งขนัทีไ่ด้ตกลงไวก้บัคณะผูจ้ดั
งาน 

3.6 หา้มปรบัแต่ง หรอืรือ้ถอนโครงสรา้งทีค่ณะผูจ้ดังานไดจ้ดัเตรยีมไว ้อนุโลมส าหรบัการทาสเีท่านัน้ 
3.7 ในระหว่างการจดัเตรยีมผลงาน คณะผูจ้ดังานจะมอีุปกรณ์ป้องกนัแสงแดดให้ และจะรือ้ถอนในช่วงเวลาจดั

งานจรงิ 
3.8 มไีฟสอ่งแสงสว่างในขณะตดิตัง้ผลงาน และปลัก๊ไฟส าหรบัเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ 1 ชุด ต่อ 1 พืน้ทีจ่ดั

แสดงผลงาน 
 

4. หลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

 ความสวยงามตามหลกัศลิปะ ไดแ้ก่ เสน้ รปูทรง ส ีสดัส่วน สมดุล จงัหวะ และความกลมกลนื      25 
คะแนน 

 การเลอืกใชว้สัดุ อุปกรณ์ในการจดัการแขง่ขนัและความสมบรูณ์ของงาน           25 คะแนน 

 เทคนิคพเิศษและความประณีต               20 คะแนน 

 แนวคดิและความคดิสรา้งสรรค ์               20 คะแนน  

 การน าเสนอผลงานตรงตามแบบแปลน                          
10 คะแนน                                                                           

   คะแนนรวม  100 คะแนน 
5. ประเภทรางวลั 

 รางวลัชนะเลศิ 
o ถว้ยรางวลัอนัทรงเกยีรต ิ
o เงนิรางวลั 20,000 บาท 
o ตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ลอนดอน  ส าหรบั 2 ทีน่ัง่  
o บตัรเขา้ชมงาน Chelsea Flower Show 2018  2 รางวลั 
o ประกาศนียบตัร ส าหรบั 2 ท่าน 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 



 
o ถว้ยรางวลัจากรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
o เงนิรางวลั 20,000 บาท 
o ประกาศนียบตัร ส าหรบั 2  ท่าน 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 
o ถว้ยรางวลัจากผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
o ประกาศนียบตัร ส าหรบั 2 ท่าน 
o เงนิรางวลั 10,000 บาท 

** คณะกรรมการจดังานจะมอบ ประกาศนียบตัร ใหก้บัทมีทีเ่ขา้รอบ 9 ทมี ทมีละ 2 ท่าน ** 
6. ตารางการแขง่ขนัการจดัดอกไมใ้นงานแต่งงาน 

ล าดบั กจิกรรม วนัที ่
1 ประกาศรบัสมคัร 15 พฤศจกิายน - 31 ธนัวาคม 2560 
2 ทมีเขา้แขง่ขนั สง่แบบสเกต็ซ ์เพื่อน าเสนอ 1 มกราคม – 15 มกราคม 2561 
3 ประกาศ 9 ทมี ทีเ่ขา้รอบชงิ 20 มกราคม 2561 
4  ตดิตัง้ผลงาน 31 มกราคม 2561 – 1 กุมภาพนัธ ์2561 
5 ประกาศผูช้นะเลศิ และพธิมีอบรางวลั 2 กุมภาพนัธ ์2561 
6 จดัแสดงโชว ์ 2 - 4 กมุภาพนัธ ์2561 
7 รือ้ถอน 5 กุมภาพนัธ ์2561 

 
7. คณะกรรมการ 

 คุณศกัดิช์ยั  กาย  

 คุณพลพฒัน์ อศัวะประภา 

 คุณสมบษัร  ถริะสาโรช 

 คุณสนิทพมิพ ์ เอกชยั 

 คุณนชัชา  แกว้สนธ ิ
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมคัร 

การแข่งขนัการจดัดอกไม้ในงานแต่งงาน 
งาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2018 

วนัท่ี 2 – 4 กมุภาพนัธ ์2561 ณ ปารค์นายเลิศ (Park of Nai Lert) 
 
 
ชื่อผูส้มคัร.....................................................................................โทรศพัท.์....................................................... 

ชื่อผูส้มคัร.....................................................................................โทรศพัท.์....................................................... 

ทีอ่ยู่.................................................................................................................................................................... 

E-Mail Address................................................................................................................................................. 

 

สามารถสง่ใบสมคัรมาที ่E-mail  

 watinee@nailertparkheritagehome.com, kronkarnok@nailertparkheritagehome.com 

  

** ตดิต่อประสานงานไดท้ี ่: วาทนิี 02-2530123 ต่อ 117, 111 และ กรกนก 02-2530123 ต่อ 116** 

 

 

รายละเอียดเง่ือนไข 
ทมีทีเ่ขา้แขง่ขนัจะตอ้งท าแบบสเกต็ซแ์ละตดิลงบนแผ่นฟิวเจอรบ์อรด์ ขนาด A2 พรอ้มระบุแรงบนัดาลใจ แนวคดิ 

และระบุชื่อ (สมาชกิในทมี) ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้ ลงบนกระดาษลงมมุขวาล่างทีด่า้นหลงัแบบประกวด 
และน ามาเสนอที ่บา้นปารค์นายเลศิ เลขที ่2/2 อาคารภกัด ีชัน้1 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทร 
02-2530123 ต่อ 117 ,116  จนัทร-์ศุกร ์ภายในเวลา 17.00 น 

 
 

 
ลงช่ือผูส้มคัร  ..................................................... 

(...................................................) 


