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วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

รายละเอียดการประกวดสัตว์ 
งานมหกรรมประกวดสตัวป์ากน ้าโพ 
วันที่   28  -  30  สิงหาคม ๒๕๖3 

ณ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 3 กรมการสัตว์ทหารบก(กองเสบียงสัตว์) 
ต้าบลนครสวรรค์ออก  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

------------------------------- 
 
  

เวลา 09.30 น.                      - พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
         พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ สนามท่ี 1             

เวลา 10.00 น. – 21.00 น.  - นิทรรศการด้านอาหารปลอดภัย/การผลิตสัตว์ 
        - การแสดงพันธุ์สัตว์ (โคเนื้อ/กระบือ/สัตว์ปีก/) 

- จ าหน่ายสินค้าปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน 
 -  ดนตรี/การแสดง 

                     
 สนามท่ี 1  การประกวดโคเนื้อลูกผสมสายเลือดยุโรป (ภาคบ่าย) 

 เวลา 10.00 น. – ๑2.๐0 น. -  รับสมัคร/ลงทะเบียนโคเนื้อที่ส่งเข้าประกวด 
 เวลา ๑3.๐0 น.  เป็นต้นไป -  การประกวดโคเนื้อ  
      -  รุ่นฟันน้ านม    เพศผู้/เพศเมีย 
      -  รุ่นฟันแท้ 1 คู่ ขึ้นไป    เพศเมีย  

รางวัล ประกวดโคเนื อลูกผสมสายเลือดยุโรป 
  รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด    ๓,๐๐๐  บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด ๒,๐๐๐  บาท     
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด   ๑,๐๐๐  บาท 
  รางวัลชมเชย     ๒  รางวัล         พร้อมเงินสด      ๕๐๐     บาท 

         สนามท่ี ๒  การประกวดแพะเนื้อ 
 เวลา 08.00 น. – 10.00 น. -  รับสมัคร/ลงทะเบียนการประกวดแพะเนื้อ 
 เวลา ๑1.00 น. – 1๖.00 น. -  การประกวดแพะพันธุ์บอร์ หรือคาลาฮารี เรด พันธุ์แท้  

       - รุ่นไม่ผลัดฟัน          เพศผู้/เพศเมีย 
- รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่     เพศผู้/เพศเมีย 

     -  การประกวดแพะพันธุ์แองโกลนูเบ้ียน/ซามี่ พันธุ์แท้ 
      - รุ่นไม่ผลัดฟัน          เพศผู้/เพศเมีย. 

        - รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่     เพศผู้/เพศเมีย 
     -  การประกวดแพะเนื้อ ลูกผสมไม่จ ากัดสายพันธุ์   

       - รุ่นไม่ผลัดฟัน          เพศผู้/เพศเมีย 
- รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่     เพศผู้/เพศเมีย 

      - การประกวดแพะปากน้ าโพ พันธุ์บอร์  
- รุ่นไม่ผลัดฟัน          เพศผู้/เพศเมีย 
- รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่     เพศผู้/เพศเมีย 
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รายละเอียดการประกวดสัตว์ 
งานมหกรรมประกวดสตัวป์ากน ้าโพ 
วันที่   28  -  30 สิงหาคม ๒๕๖3 

ณ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 3 กรมการสัตว์ทหารบก(กองเสบียงสัตว์) 
ต้าบลนครสวรรค์ออก  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
สนามท่ี ๒  การประกวดแพะเนื้อ (ต่อ) 

- การประกวดแพะปากน้ าโพ ลูกผสมไม่จ ากัดสายพันธุ์ 
       - รุ่นไม่ผลัดฟัน          เพศผู้/เพศเมีย 

- รุ่นฟนัแท้ 1-2 คู่     เพศผู้/เพศเมีย 
  เวลา 1๖.๓๐ น.    -  มอบรางวัล การประกวดแพะเนื้อ 
  

รางวัลประกวดแพะเนื อ 

  รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด    ๒,๐๐๐  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 1,5๐๐  บาท     

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด   ๑,๐๐๐  บาท 
 

กิจกรรมโชว์สนุัขแสนรู้ พร้อมโชวค์วามสามารถพิเศษ บริเวณด้านหน้าสนามที่ 1  
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. – กิจกรรมโชว์สุนัขแสนรู้ พร้อมโชว์ความสามารถพิเศษ กับการแสดง  

      ความฉลาด ท่ีพร้อมมอบความสุขกับความสามารถอันหลากหลาย   
      อาทิ เดินสองขา ,กระโดดข้ามส่ิงกีดขวาง ฯลฯ 
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วันที่ 29 สิงหาคม 2563 

        เวลา 12.00 น.   ประมูลโคเนื้อจากศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ของกรมปศุสัตว์  
                     เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 11 ตัว   

รายละเอียดการประกวดสัตว์ 
งานมหกรรมประกวดสตัวป์ากน ้าโพ 
วันที่   28  -  29 สิงหาคม ๒๕๖3 

ณ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 3 กรมการสัตว์ทหารบก(กองเสบียงสัตว์) 
ต้าบลนครสวรรค์ออก  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

------------------------------- 
 
 
 เวลา 09.00 น. – 21.00 น.  - นิทรรศการด้านอาหารปลอดภัย/การผลิตสัตว์ 

        - การแสดงพันธุ์สัตว์ (โคเนื้อ/กระบือ/สัตว์ปีก/) 
- จ าหน่ายสินค้าปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน 

 -  ดนตรี/การแสดง 

สนามท่ี ๑ การประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา/แดง  เพศผู้ 
 เวลา ๐8.๐0 น. เป็นต้นไป 

การประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา เพศผู้ 
      - รุ่นอายุ ๗-๑๔ เดือน 
     - รุ่นอายุ 1๕-๒๒ เดือน       

                      - รุ่นอายุ ๒๓-๒๖ เดือน       
                       - รุ่นอายุ 2๗-3๘ เดือน   

-  โคยอดเย่ียมบราห์มันเทา เพศผู้ 
   ประกวดโคเนื้อพันธุ์อมรกิันบราห์มันแดง เพศผู้  
      - รุ่นอายุ ๗-๑๔ เดือน 
     - รุ่นอายุ 1๕-๒๒ เดือน       

                      - รุ่นอายุ ๒๓-๒๖ เดือน       
                       - รุ่นอายุ 2๗-3๘ เดือน   

- โคยอดเยี่ยมบราห์มันแดง  เพศผู้ 
   

 
 
สนามท่ี ๒ ประกวดไก่พ้ืนเมือง 
 เวลา 07.00 น. – ๑๑.๐0 น. -  รับสมัคร/ลงทะเบียนไก่พื้นเมืองท่ีส่งเข้าประกวด 
 เวลา ๑๒.๐0 น. – เป็นต้นไป -  ประกวดไก่พืน้เมือง 

1. ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาว 
เพศผู้  น้ าหนัก 2.๘    กิโลกรัม  ขึ้นไป 
เพศเมีย น้ าหนัก ๑.๘    กิโลกรัม  ขึ้นไป 

2. ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางด า 
เพศผู้  น้ าหนัก 2.๘    กิโลกรัม  ขึ้นไป 
เพศเมีย น้ าหนัก ๑.๘    กิโลกรัม  ขึ้นไป 
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รายละเอียดการประกวดสัตว์ 
งานมหกรรมประกวดสตัวป์ากน ้าโพ 
วันที่  28  -  30  สิงหาคม  ๒๕๖3 

ณ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 3 กรมการสัตว์ทหารบก(กองเสบียงสัตว์) 
ต้าบลนครสวรรค์ออก  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
สนามท่ี ๒ ประกวดไก่พ้ืนเมือง (ต่อ) 

3. ไก่พื้นเมือง (ไก่ชี) 
เพศผู้  น้ าหนัก 2.๘   กิโลกรัม  ขึ้นไป 

4. ไก่พื้นเมือง (ไก่แดง) 
เพศผู้  น้ าหนัก 2.๘   กิโลกรัม  ขึ้นไป 

5. ไก่พื้นเมืองคละสายพันธุ์ 
เพศผู้  น้ าหนัก 2.๘   กิโลกรัม  ขึ้นไป 
เพศเมีย น้ าหนัก ๑.๘   กิโลกรัม  ขึ้นไป 

6. ประกวดไก่ยอดเยี่ยม 
(Grand Champion) เพศผู้ 

                
รางวัล Grand Champion  (พอ่พนัธุ์ไก่พื นเมืองยอดเยี่ยม)  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด  ๑,๐๐๐  บาท 
  รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด    ๑,๐๐๐  บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด    ๘๐๐  บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด      ๕๐๐  บาท 

 พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดสัตวป์ากน ้าโพ ปี 2563  

   เวลา  18.30 น.   - พิธีเปิดงาน 

   เวลา  19.00 น. – 22.00 น.  - งานคาวบอยไนท์ 
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วันที่ 30  สิงหาคม 2563 

รายละเอียดการประกวดสัตว์ 
งานมหกรรมประกวดสตัวป์ากน ้าโพ 
วันที่  28  -  30  สิงหาคม  ๒๕๖3 

ณ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 3 กรมการสัตว์ทหารบก(กองเสบียงสัตว์) 
ต้าบลนครสวรรค์ออก  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

------------------------------- 
 
 
 เวลา 09.00 น. – 21.00 น.  -  นิทรรศการด้านอาหารปลอดภัย/การผลิตสัตว์ 

        -  การแสดงพันธุ์สัตว์ (โคเนื้อ/กระบือ/สัตว์ปีก/) 
-  จ าหน่ายสินค้าปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้าน 

 -  ดนตรี/การแสดง 

สนามท่ี ๑ การประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา/แดง  เพศเมีย 
 เวลา ๐8.๐0 น. เป็นต้นไป  
   ประกวด  - Gray Produce Of Dam and Red Produce Of Dam 

 - Gray Get Of Sire  and  Red Get Of Sire  
การประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา เพศเมีย 

      - รุ่นอายุ ๗-๑๔ เดือน 
     - รุ่นอายุ 1๕-๒๒ เดือน       

                      - รุ่นอายุ ๒๓-๒๖ เดือน       
                       - รุ่นอายุ 2๗-3๘ เดือน   

-  โคยอดเย่ียมบราห์มันเทา เพศเมีย 
   ประกวดโคเนื้อพันธุ์อมรกิันบราห์มันแดง เพศเมีย   
      - รุ่นอายุ ๗-๑๔ เดือน 
     - รุ่นอายุ 1๕-๒๒ เดือน       

                      - รุ่นอายุ ๒๓-๒๖ เดือน       
                       - รุ่นอายุ 2๗-3๘ เดือน   

- โคยอดเยี่ยมบราห์มันแดง  เพศเมีย 

 
รางวัล โคเนื อพันธุ์บราห์มัน Grand Champion  (ยอดเยี่ยม)  เพศผู้และเพศเมีย  
รางวัลชนะเลิศ  (ยอดเยี่ยม)   ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 รางวัลชนะเลิศ    ถ้วยรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ  ถ้วยรางวัล 
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รายละเอียดการประกวดสัตว์ 
งานมหกรรมประกวดสตัวป์ากน ้าโพ 
วันที่  28  -  30  สิงหาคม  ๒๕๖3 

ณ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมท่ี 3 กรมการสัตว์ทหารบก(กองเสบียงสัตว์) 
ต้าบลนครสวรรค์ออก  อ้าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

------------------------------- 
  
สนามท่ี  2  การประกวดกระบือ 
 เวลา 06.30 น. - 08.30 น. -  รับสมัคร/ลงทะเบียนการประกวดกระบือ 
 เวลา 09.00 น. – 1๗.00 น. - กระบือปากน้ าโพ 
      -  รุ่นฟันน้ านม      เพศผู้/เพศเมีย 
      -  รุ่นฟันแท้  ๑ - 2  คู่   เพศผู้/เพศเมีย 
      -  รุ่นฟันแท้ ๓  คู่ขึ้นไป   เพศผู้/เพศเมีย 
      -  กระบือเผือก    เพศผู้/เพศเมีย 

-  การประกวดกระบือท่ัวไป 
      -  รุ่นฟันน้ านม     เพศผู้/เพศเมีย 
      -  รุ่นฟันแท้ ๑-2 คู่   เพศผู้/เพศเมีย 
      -  รุ่นฟันแท้ ๓  คู่ขึ้นไป   เพศผู้/เพศเมีย 
      -  กระบือเผือก    เพศผู้/เพศเมีย 
     - ประกวดกระบือยอดเย่ียม (Grand Champion) เพศผู้/เพศเมีย  
 
รางวัล กระบือ Grand Champion  (ยอดเยี่ยม)  รางวัลชนะเลิศ  เพศผู้และเพศเมีย  
รางวัลชนะเลิศ  (ยอดเยี่ยม)  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี    
 รางวัลประกวดกระบือทุกประเภท 
   รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด    ๓,๐๐๐  บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด ๒,๐๐๐  บาท     
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด   ๑,๐๐๐  บาท 
  รางวัลชมเชย   ๒  รางวัล  ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด   ๕๐๐    บาท 

  
  
 


