
                
 

ก ำหนดกำรจัดงำนวิชำกำรโคเนื้อ “งำนวันเกษตรแห่งชำติ ประจ ำปี 2562” 
วันที่ 1-9 กุมภำพันธ์ 2562 ณ บริเวณอำคำรปฏิบัติกำรสำขำสัตวศำสตร ์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย อ ำเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ชิงถ้วยประทำน พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำอทิตยำทรกิติคุณ 

วันศุกร์ที่ 1 กมุภำพันธ์ 2562  
เวลา 15.00 น. พิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจ าปี 2562 โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
 

วันเสำร์ที่ 2 กุมภำพันธ2์562  
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนเสวนาวิชาการ  
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง กำรพัฒนำกำรเลี้ยงโคเนื้อยคุไทยแลนด์ 4.0  

   ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร ์
วันอำทิตย์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2562  

1. ประกวดโคเนือ้ลูกผสมบรำห์มัน เพศผู้และเพศเมีย (16 รางวัล ถ้วยรางวัล 4 โล่รางวัล 12) 
เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ลงทะเบียนการประกวดโคเนื้อลูกผสมบราหม์ัน   
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  
- ประกวดโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน  รุ่นมีแตฟ่ันน้ านมยังไม่มีฟันแท้  เพศผู้ (2 รางวัล ที่ 1 และ 2 ) 
- ประกวดโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน  รุ่นมีฟันแท้ จ านวน 1-2 คู่ เพศผู้ (2 รางวัล ที่ 1 และ 2 ) 
- ประกวดโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน  รุ่นมีแตฟ่ันน้ านมยังไม่มีฟันแท้  เพศเมีย (2 รางวัล ที่ 1 และ 2 ) 
- ประกวดโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน  รุ่นมีฟันแท้ จ านวน 1-2 คู่ เพศเมีย (2 รางวัล ที่ 1 และ 2 ) 
- ประกวด Grand Champion และ Reserve Grand Champion เพศผู้และเพศเมยี (4 รางวัล ที่1, 2) 

2. ประกวดโคบรำห์มันพนัธุแ์ท ้ เพศผู้และเพศเมีย แบบสำกล (20 รางวัล ถ้วยประทานฯ 2 ถ้วยรางวัล 2 โลร่างวัล 
16) 

ลงทะเบียนการประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ พร้อมส่งใบพันธ์ุประวัต ิวันที่ 7 – 20 ม.ค. 2562 
เวลา 11.00 น. – 12.00 น. - ลงทะเบียนการประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ตรวจสอบความถูกต้อง 
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  
- ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ประเภทลูกโค (CALF) อายุ 7-14 เดือน เพศผู้ (2 รางวัล ที่ 1 และ 2) 
- ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ประเภทโครุ่น (INTERMIDIATE) อายุ 15-22 เดือน เพศผู้ (2 รางวัล ที่ 1 และ 2) 
- ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้  ประเภทโคหนุ่ม (JUNIOR) อายุ 23-26 เดือน เพศผู้  (2 รางวัล ที่ 1 และ 2) 
- ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ประเภทโคเต็มวัย (SENIOR) อายุ 27-38 เดือน เพศผู้ (2 รางวัล ที่ 1 และ 2) 
- ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ประเภทลูกโค (CALF) อายุ 7-14 เดือน เพศเมีย (2 รางวัล ที่ 1 และ 2) 
- ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ประเภทโครุ่น (INTERMIDIATE) อายุ 15-22 เดือน เพศเมีย (2 รางวัล ที่ 1 และ 2) 
- ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ประเภทโคสาว(JUNIOR ) อายุ 23-26 เดือน เพศเมีย  (2 รางวัล ที่ 1 และ 2) 
- ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ ประเภทโคเต็มวัย (SENIOR) อายุ 27-38 เดือน เพศเมีย (2 รางวัล ที่ 1 และ 2)  
- ประกวด Grand Champion และ Reserve Grand Champion เพศผู้และเพศเมีย (4 รางวัล ที่ 1, 2) 
 



วันจันทร์ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562  
3.ประกวดโคลูกผสมยุโรป เพศผู้และเพศเมีย (16 รางวัล ถ้วยรางวัล 4 โล่ 12) 

เวลา 07.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนการประกวดโคลูกผสมยุโรป 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  
- ประกวดโคลกูผสมยุโรป รุน่มีแต่ฟันน้ านม ยังไม่มีฟันแท้ เพศผู ้(3 รางวัล ที่ 1, 2 และ 3) 
- ประกวดโคลกูผสมยุโรป รุน่มีฟันแท้ จ านวน 1-2 คู ่เพศผู้ (3 รางวัล ที่ 1, 2 และ 3) 
- ประกวดโคลกูผสมยุโรป รุน่มีแต่ฟันน้ านม ยังไม่มีฟันแท ้เพศเมีย (3 รางวัล ที่ 1, 2 และ 3) 
- ประกวดโคลกูผสมยุโรป รุน่มีฟันแท้ จ านวน 1-2 คู ่เพศเมีย (3 รางวัล ที่ 1, 2 และ 3) 
- ประกวด Grand Champion และ Reserve Grand Champion เพศผู้และเพศเมยี (4 รางวัล ที่1, 2)  

 
กำรรับสมัคร 
 - กำรรับสมคัรประกวดโคบรำห์มันพันธุ์แท้ ติดต่อที่ คุณฐิติพงศ์ นกแก้ว โทร. 098-7077263 

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 20 ม.ค. 2562 พร้อมส่งใบพันธุ์ประวัติ 
ไม่มีการรับสมคัรหรือลงทะเบียนหน้างาน 

 - กำรรับสมคัรประกวดโคลูกผสม และโคลกูผสมยุโรป ติดต่อที่ คุณอรนุช จิตตารมย์  โทร. 081-7476218 
 รับสมัครหน้างานเท่านั้น ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 

สอบถำมข้อมูลกำรประกวดเพิ่มเติม 
- ผศ.สมบัติ ศรีจันทร์ โทร. 081-9781359 - คุณฉัตรชัย ศรีเพิ่ม   โทร. 084-8456462 

 

สรุป  รำงวัลกำรประกวดโคแต่ละสำยพนัธุ์ (โคลูกผสมบรำห์มัน โคบรำห์มันพนัธุแ์ท้ และลูกผสมยุโรป  
แต่ละเพศ และแต่ละรุ่น) มีดังนี ้
รำงวัลที่ 1 เงินสด 3,000 บำท พร้อมโลร่ำงวัล (16 รำงวัล = 48,000 บำท)  
รำงวัลที่ 2 เงินสด 2,000 บำท พร้อมโลร่ำงวัล (16 รำงวัล = 32,000 บำท) 
รำงวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บำท พร้อมโลร่ำงวัล (16 รำงวัล = 16,000 บำทล) 
รำงวัลประเภท Grand Champion 
- บรำห์มันพันธุ์แท ้เงินสด 2,000 บำท พร้อม ถ้วยประทำนฯ (2 รำงวัล)  
- ลูกผสมบรำห์มัน และลูกผสมยุโรป  เงินสด 2,000 บำท พร้อม ถ้วยรำงวลั  (4 รำงวัล) 

รำงวัลประเภท  Reserve Grand Champion 
- เงินสด 1,000 บำท พร้อม ถ้วยรำงวัล  (6 รำงวัล) 

 

หมำยเหตุ รวมรำงวัลทั้งหมด 52 รำงวัล  
(ถ้วยประทำนฯ 2 รำงวัล ถ้วยรำงวัล 10 รำงวัล โล่รำงวัล 40 รำงวัล)  


