
 
รายละเอียดโครงการประกวดจดัดอกไม้ 

ในงาน Blúport  2nd Aniversary Miracle Flora Fest 2018  “รักนะ หัวหิน Hub of Hug” 
 
แนวคิด   “ What Flower says… About Hua Hin ? ”  สะท้อนเรื่องราวของหัวหินที่ชวนหลงใหล ผ่านการจัดดอกไม้ 
 
คุณสมบัติของผู้สมคัร 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในละแวกจังหวัดนครปฐม / เพชรบุรี / ประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนสถาบันละ 1 ทีม  
ทีมละไม่เกิน 10 คน 
เอกสารในการสมัคร 
1. ใบสมัคร (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามจริง) 
2. ส าเนาบัตรนักศึกษา ของผู้สมัครในทีมทุกคน 
 
ก าหนดการ การประกวดจัดดอกไม้ 

1. ตอบกลับใบตอบรับ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 
2. เข้าร่วม Workshop เพ่ือรับทราบแนวคิดและกติกาต่างๆ ของการประกวดจดัดอกไม้ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

เวลา 13.00 น. ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ 
3. ส่งแบบร่างผลงาน ( Sketch Design ) และแนวความคิด ( Concept ) การจัดดอกไม้ของแต่ละทีม 

มาทางอีเมลล์  Phansa.bua@themall.co.th   ภายในวันที่  5 ตุลาคม 2561  
4. เข้า Set up ตามพ้ืนท่ีที่ก าหนดให้แต่ละทีม ภายใน ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์  

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป 
5. แต่ละทีมน าเสนอแนวคิดของการจัดดอกไม้ ต่อคณะกรรมการ ณ ท่ีตั้งผลงานของตวัเอง  

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
6. ทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมด  เดินทางมาร่วมพิธีมอบรางวัล บริเวณ Bluhall ชั้น 1 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต  

หัวหิน รีสอร์ทมอลล ์วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. 
 
เงื่อนไขในการสมคัรและการประกวด 
1. ให้แต่ละทีมออกแบบผลงาน ภายใต้แนวคิด   “ What Flower says… About Hua Hin ? ”  

สะท้อนเรื่องราวของหัวหินที่ชวนหลงใหล ผ่านการจดัดอกไม้ภายในพื้นที่ท่ีก าหนดให้ 
2. จัดดอกไม้ให้อยู่ในพ้ืนท่ี ที่ก าหนด ขนาดไม่เกิน 10 ตารางเมตร ความสูงไม่เกิน 2.5 เมตร 
3. การจัดดอกไม้ทีก่ าหนด สามารถจดัในรูปแบบผสมผสานท้ัง ดอกไม้จรงิ / ดอกไม้ปลอม / ต้นไม้ / ใบไม้  

และวัสดุอ่ืนๆ ตามแต่จินตนาการของผู้ออกแบบ โดยก าหนดให้เป็นดอกไม้จรงิไม่น้อยกว่า 60 % ของผลงาน 
4. การจัดดอกไม้ควรค านึงถึงการตั้งแสดงโชว์ในพ้ืนท่ีห้างเป็นระยะเวลา 10 วัน ดังนั้นควรจัดดอกไม้  

โดยมีวัสดุชุ่มน้ าในปักก้านเพื่อให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวเฉาลงก่อนเวลาที่ก าหนด 
5. ผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก จะตอ้งท าการจัดดอกไม้ภายในบริเวณที่ก าหนด โดยไม่จดัออกนอกพื้นท่ีที่ก าหนด 

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป และท าความสะอาด / เก็บอุปกรณ์พื้นท่ีรอบๆ ผลงานตนให้  
เรียบร้อยภายใน วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. 
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขา้ร่วม Workshop เพ่ือรับทราบข้อก าหนด กตกิาและเกณฑ์การตัดสิน และส่ง 

แบบร่างผลงานพร้อมแนวคิด ตามวันและเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิในการแข่งขัน และจะต้องปรับเปล่ียน 
การออกแบบผลงานตามท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน า 
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เงื่อนไขในการสมคัรและการประกวด (ต่อ) 
 
7. ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะได้รับเงนิสนับสนุนจาก ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์ เพ่ือใช้ 

ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ให้เป็นไปตามในแบบร่างผลงานที่ส่งมา เป็นจ านวนเงินทีมละ 13,000 บาท 
8. ผู้เข้าประกวดจะต้องจดัเตรียมวสัดุอุปกรณต์กแต่งและอุปกรณข์นย้ายที่ใช้ในการแข่งขันเองทั้งหมด  
9. ผู้เข้าประกวดจะต้องน าเสนอ อธิบายแนวคิดของผลงาน และตอบค าถามคณะกรรมการ ณ Bluhall ชั้น 1 

ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 
10. ทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ต้องเดนิทางมาร่วมพิธีมอบรางวัล บริเวณ Bluhall ชั้น 1 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต  

หัวหิน รีสอร์ทมอลล ์วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ( หากมาไม่ได้ รบกวนสง่ตัวแทน ) 
11. ทีมผู้ชนะจะได้รับ รางวัลดงันี้  รางวัลที่ 1 25,000 บาท / รางวัลที่ 2  15,000 บาท / รางวัลที่ 3 10,000 บาท / 

 รางวัลชมเชย  3,000 บาท  ( 5 รางวัล ) พร้อมใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมแขง่ขันทุุกคน 
12. ให้ทีมเข้าประกวดเข้ามารื้อถอนผลงานของตนเอง ในวันท่ี 23 ตลุาคม 2561  เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป  

หากไม่ต้องการเก็บคืน จะถือว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของทาง ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ทมอลล์  
13. คณะกรรมการมีสิทธิก าหนดวิธีการคัดเลือกและการตดัสินการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะ 

อุทธรณ์ มิได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผู้ประสานงาน  : คุณพรรษา / เบอร์ติดต่อ : 086-076 4640, 032-905 5305 ต่อ 5309  
E-mail : Phansa.bua@themall.co.th 


