
 

 

กตกิาการประกวดพรรณไม้ 
 

การประกวด “ไม้ใบ” 
วันประกวด   :  วนัเสาร์ที่ 27 ตลุาคม 2561 
ประเภทการประกวด  :  มีไม้ใบทัง้หมด 6 กลุม่พืชคือ  

 อโกลนีมา (Aglaonema) แบง่เป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง 
 หน้าวัวใบ (Anthurium) แบง่เป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง 
 ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) แบง่เป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง 
 วาสนา (Dracaena) แบง่เป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง 
 ปาล์มต่างๆ แบง่เป็น 2 ประเภทคือ ใบปกติ และ ใบด่าง 
 เบ็ดเตล็ด เช่น  อะโลคาเซีย (Alocasia) โคโลคาเซีย (Colocasia)  
 คล้า (Calathea, Maranta) และไม้ใบกลุม่อื่นๆ รวม 2 ประเภท รวมทัง้สิน้ 12 ประเภท  

รางวัล  :  รางวลั 1, 2, 3 เป็นเงิน 1,800 บ., 1,500 บ. และ 1,000 บ. (12 ชดุรางวลั)  
 และรางวลัยอดเยีย่มของงาน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบตัร โลเ่กียรติยศและ  
 หนงัสอืคณุภาพในเครืออมรินทร์ 

     
การประกวด “เฟิน”  

วันประกวด  :  วนัจนัทร์ที่ 29 ตลุาคม  2561 
ประเภทการประกวด  :  พืชใกล้เคียงกับเฟิน เช่น สกลุ Equisetum, Huperzia, Lycopodium, Psilotum    

Selaginella เฟินประดับ เช่น สกลุ Adiantum, Asplenium, Microsorum, 
Platycerium. Polypodium, Pteris, Pyrrosia เฟินแปลกและหายาก และการจดัสวน
ในภาชนะดว้ยเฟิน (Terrarium)  รวม 30 ประเภท 

รางวัล    :  รางวลั 1, 2, 3  เป็นเงิน  700 บ., 500 บ. และ 300 บ. (30 ชดุรางวลั)  
และรางวลัยอดเยี่ยม  2,000 บาท พร้อมประกาศนียบตัร โลเ่กียรติยศและหนงัสอื
คณุภาพในเครืออมรินทร์ 

หมายเหตุ :  ภาชนะที่ใช้ในการจดัสวนไมจ่ ากดัรูปแบบภาชนะ แตค่วรมีขนาดไมเ่กิน 50 เซนติเมตร  
  และต้องมีเฉพาะเฟินเทา่นัน้  

บ้านและสวนแฟร์ 2018 
26 ตลุาคม - 4 พฤศจกิายน 2561 

ชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมืองทองธานี 
 



การประกวด “กล้วยไม้” 
วันประกวด   :  วนัพธุที่ 31 ตลุาคม 2561 
ประเภทการประกวด   :  สกลุรองเท้านารี คทัลยีา แวนด้า แอสโคเซนด้า ออนซีเดียม และฟาแลนนอฟซิส หวายอะ 

 แรคนีสและรีแนนเทอรา กล้วยไม้ไทยแท้และลกูผสม และสกลุอื่นๆ รวม 50 ประเภท 
รางวัล  :  รางวลัที่ 1, 2, 3  เป็นเงิน 500 บ., 300 บ., และ 200 บ. (50 ชดุรางวลั) รางวลัยอดเยี่ยม 

ประเภท 1,000 บาท (12 ประเภท) และรางวลัยอดเยี่ยมของงาน  2,000 บาทพร้อมโล ่
เกียรติยศ ประกาศนียบตัร และหนงัสอืคณุภาพในเครืออมรินทร์  

 
การประกวด “แคคตัส และไม้อวบน า้” 

วันประกวด   :  วนัศกุร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
ประเภทการประกวด   :  แคคตัส ได้แก่ สกลุ Astrophytum, Ariocarpus, Coryphantha, Copiapoa,  

    Discocactus, Echinofossulocactus, Echinocactus & Hamalocactus, 
Ferocactus, Gymnocalicium, Lophophora, Mammillaria, Melocactus, 
Obregonia, Ortregocactus, Parodia & Notocactus, Lobivia, Thelocactus, 
Turbinicarpus, Uebelmannia,  Cristata & Monstrose    

  และการจดัสวนในภาชนะดว้ยแคคตสั(Terrarium)  รวม 27 ประเภท  
       ไม้อวบน ้า ได้แก่ สกลุ  Agave, Aloe, Dorstenia, Echeveria, Euphorbia, Gasteria,   
               Haworthia, Pachypodium, Sansevieria, ไม้โขด (Caudiciform)   

   และการจดัสวนในภาชนะดว้ยไม้อวบน ้า (Terrarium) รวม 27 ประเภท  
 รางวัล    :  รางวลั 1, 2, 3  เป็นเงิน  500 บ., 300 บ., และ 200 บ. (54 ชดุรางวลั)  

   และรางวลัยอดเยี่ยมมี 2 รางวลัๆ ละ 1,500 บ.พร้อมประกาศนยีบตัร โลเ่กียรติยศ 
   และหนงัสอืคณุภาพในเครืออมรินทร์ 

หมายเหตุ  :  ภาชนะที่ใช้ในการจดัสวนไมจ่ ากดัรูปแบบภาชนะ แตค่วรมีขนาดไมเ่กิน 50 เซนติเมตร  
   และต้องมีเฉพาะแคคตสัและไม้อวบน า้เทา่นัน้  

 

ก าหนดการ  
สถานที่ส่งประกวด   :  พรรณไม้ทกุประเภท  สง่บริเวณลานประกวด  Garden Zone   

     อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
วัน - เวลาส่งประกวด  :  ตามวนัประกวดข้างต้น  ตัง้แตเ่วลา 07.30 น. – 12.00 น. เทา่นัน้ 
การจัดแสดง   :  พรรณไม้ทกุประเภทที่ได้รับรางวลั จดัแสดงบริเวณลานประกวด Garden Zone   

       อาคารชาเลนเจอร์  2  อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี
การรับเงนิรางวลัและต้นไม้คนื   :  ตัง้แต ่16.00 น. - 18.00 น.  ของวนัตอ่ไปนี ้

 ไม้ใบ รับ  วนัอาทิตย์ที่ 28 ตลุาคม 2561  
 เฟิน รับ  วนัองัคารท่ี 30 ตลุาคม 2561  
 กล้วยไม้ รับ  วนัพฤหสับดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561  
 แคคตสัและไม้อวบน า้ รับ  วนัเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 

 วัน-เวลารับพรรณไม้คืน  :  ตัง้แตเ่วลา 18.00 น. - 20.00 น. ของวนัดงักลา่วข้างต้น  
 



 
หมายเหตุ  :    

- ประเภทการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับพรรณไม้ที่ส่งเข้าประกวดในวันนัน้  
- ขอจ ากัดจ านวนต้นในการส่งพรรณไม้ทุกประเภทเข้าประกวดไม่เกินท่านละ 50 ต้น เพื่อสะดวกใน 

การตัดสิน และการจัดแสดง 
- ผู้ส่งพรรณไม้ประกวดทุกท่านต้องน าส าเนาบัตรประชาชนจ านวน 2 ใบเพื่อใช้เป็นเอกสารในการส่ง

พรรณไม้และเงนิรางวัล หากไม่มีจะไม่สามารถรับเงนิรางวัลได้ 
- เมื่อประกาศผล เจ้าของต้นไม้ทุกท่านควรตรวจสอบรางวัลที่ได้รับพร้อมบอกกับเจ้าหน้าที่ด้วย  
 เพื่อใช้ในการตรวจรับเงนิรางวัล  
- กรณีที่ ผู้ส่งพรรณไม้ไม่สามารถมารับเงินรางวัลในวันและเวลาดังกล่าวและให้ผู้อื่นมารับแทน ผู้มา

รับแทนต้องน าส าเนาบัตรประชาชนของตนเองมาแสดงการรับเงนิ พร้อมลายเซ็นมอบอ านาจ ของ
ผู้ส่งพรรณไม้ 

- เจ้าหน้าที่จะจ่ายเงนิพร้อมออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายตามชื่อผู้รับเงนิที่แสดงส าเนาบัตรประชาชน 
 ของตนเท่านัน้ หากไม่มารับเงนิตามวันและเวลาที่ก าหนดถอืว่าสละสิทธ์ิ 
-     ผู้ส่งพรรณไม้ต้องน าใบลงทะเบียนมารับต้นไม้คืนในวันและเวลาที่ก าหนด หากไม่ปฏิบัติตาม

ข้อตกลง ทางกองประกวดจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้  
                                    

 
 
ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  fair.baanlaesuan.com, www.baanlaesuan.com, FB บ้านและสวน 

 
สอบถามรายละเอียดการประกวด 
กองการประกวด “พรรณไม้”    
โทร. 0-2422-9999 ตอ่ 4278, 4275 หรือ  E-Mail : urai@amarin.co.th 
  
สอบถามรายละเอียดงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2018” 

ฝ่ายการตลาด  โทร. 0-2422-9999 ตอ่ 4120, 4174-78 

ติดตอ่จองพืน้ท่ี โทร. 0-2422-9999 ตอ่ 4250, 4252, 4263, 4756 หรือ 09-0197-8310 

                                     
 

 

 

http://www.baanlaesuan.com/

