
วันที่จัด เวลา

อาทิตยที่ 24 สิงหาคม 2557

จันทรที่ 25 สิงหาคม 2557

08.00-16.00 น. 1 การแขงขันการสรางสะพานไมไอศกรีม มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

08.00-16.00 น. 2 การแขงขันการสรางสะพานไมไอศกรีม มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

08.00-16.00 น. 3 การแขงขันเครื่องรอนจากไมบัลซา (บินไกล) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

08.00 -16.00 น. 4 การแขงขันเครื่องรอนจากไมบัลซา (บินนาน) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

08.00-15.00 น. 1
ฝกอบรมการประดิษฐเรือเบาะอากาศ
(Hover Craft) (ทดสอบแตไมมีการแขงขัน)

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

08.00-15.00 น. 2
ฝกอบรมการประดิษฐเรือเบาะอากาศ
(Hover Craft) (ทดสอบแตไมมีการแขงขัน) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

พุธที่ 27 สิงหาคม 2557

08.00 -12.00 น. 1
การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

13.00 - 15.00 น. 2
การแข่งขนัตอบปัญหาพลงังาน การอนรัุกษ์

มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

08.00-15.00 น. 1
แขงขันการประดิษฐเรือเบาะอากาศ
(Hover Craft)

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

08.00-15.00 น. 2
แขงขันการประดิษฐเรือเบาะอากาศ
(Hover Craft) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

08.00-12.00 น. 1
การแขงขันสุนทรพจน
 หัวขอ “Look a forward อนาคตประเทศไทย

ในสายตาเยาวชน”
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

13.00 - 16.30 น. 2
ประกวดโครงงาน Resigning Thailand
“เดินหนาสูอนาคตประเทศไทย 2020” มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

ศุกรที่ 29 สิงหาคม 2557

08.00 -12.00 น. 1 การแขงขัน Science Show มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

อาคารพลศึกษา

อาคาร 9และสนามหญาขาง
อาคารพักอาศัยบุคลากร

สนามฟุตบอลเทศบาล

อาคาร 13 พลศึกษา

สถานที่

จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ

จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา

กิจกรรม

12.00-16.00 น. 2
การแขงขัน The Fantastic Logo game

แบรนดแฟนพันธแท
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

กําหนดรายการกิจกรรมท่ีจัดการแขงขันตอบปญหาวิชาการ งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ประจําป 2557
ระหวางวันท่ี 24 - 29 สิงหาคม  พ.ศ.2557

ระดับที่แขงขัน

08.00-12.00 น. 1
การแขงขัน The Fantastic Logo game

แบรนดแฟนพันธแท
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) อาคาร 13 พลศึกษา

จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา

อาคาร 13 พลศึกษา

จัดโดยสโมสรนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

สระวายน้ํา

สระวายน้ํา

อาคาร 13 พลศึกษา

อาคาร 13 พลศึกษา

จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา

จัดโดยสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา

จัดโดยสโมสรนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

สระวายน้ํา

สระวายน้ํา

อาคาร 13 พลศึกษา

อาคาร 13 พลศึกษา

อาคารพลศกึษา



1. ผูรับผิดชอบการแขงขัน : สโมสรนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
2. ช่ือการแขงขัน : การแขงขันประดิษฐเรือเบาะอากาศ (Hover Craft)
3. ระดับช้ัน : มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

: มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
4. ประเภทการแขงขัน : ประเภททีม ทีมละ 3 คน โรงเรียนละไมเกิน 2 ทีมตอระดับช้ัน
5. วัน-เวลาแขงขัน : วันจันทรท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 8.00-15.30 (มารับการฝกสอนการทําเรือ)

: วันพุธท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 8.00-16.00
6. สถานที่แขงขัน : อาคารสะวายนํ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
7. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน :

7.1. ใหผูเขารวมการแขงขันเดินทางมารับการฝกสอนการประดิษฐเรือในวันจันทรท่ี 25 สิงหาคม 2557 โดยไมมีการให
คะแนน และเดินทางมาทําการแขงขันในวันพุธท่ี 27 สิงหาคม 2557

7.2. ใหผูเขารวมการแขงขันใชอุปกรณในการประดิษฐท่ีทางคณะกรรมการเปนผูเตรียมไวใหเทาน้ัน
(ยกเวนอุปกรณตกแตง)

7.3. ใหผูเขาการแขงขันเตรียมแนวคิดในการประดิษฐเรือเบาะอากาศ (Hover Craft)
และใหนําอุปกรณตกแตงอ่ืนๆมาเอง

7.4. ใหผูเขารวมการแขงขันประดิษฐใหเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด
7.5. ใหผูเขารวมการแขงขันทําใหเรือลําน้ันมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีงบประมาณไมเกิน 2,000 บาท

8. อุปกรณที่กรรมการจัดเตรียมไวให :

อุปกรณที่ใชแยกกัน
- สปส 1 อัน
- มอเตอร 1 อัน
- เชอโวร 1 อัน
- รีโมทปน 1 อัน
- ใบพัด 1 อัน
- ใบพัดระบายความรอน 1 อัน
- นอตยึดบัตเลต 4 ตัว

อุปกรณที่ใชรวมกัน
- แบตเตอรี่ 3600 mA 6 กอน
- ท่ีชาตแบต 1 อัน
- หัวแรง 4 อัน
- ตะก่ัว 4 ขด
- ปนกาว 4 อัน

การแขงขัน“ประดิษฐเรือเบาะอากาศ (Hover Craft)”



9. เกณฑการตัดสิน :
1. ดานความสวยงาม 5 คะแนน
2. ดานแนวคิดสรางสรรค 5 คะแนน
3. ดานการใชงานจริง 20 คะแนน

3.1.การทรงตัว 5 คะแนน
3.2.ความเร็ว 5 คะแนน
3.3.ความแข็งแรง 5 คะแนน
3.4.การแลนแนวตรง 5 คะแนน

4. การนําเสนอ 10 คะแนน
รวมคะแนน 40 คะแนน

10. กําหนดการการแขงขัน :
วันจันทรที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคารสะวายนํ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
08.30 – 12.00 น. อบรมการสรางเรือเบาะอากาศ (Hover Craft)
12.00 – 13.00 น. พัก
13.00 – 15.30 น. ทดลองประดิษฐเรือเบาะอากาศ (Hover Craft)
15.30 น. เสร็จส้ินการอบรม
วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคารสะวายนํ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
08.30 – 09.00 น. กลาวทักทายผูเขาแขงขันและช้ีแจงกติกาในการแขงขัน
09.00 – 12.00 น. เริ่มการแขงขันเรือเบาะอากาศ (Hover Craft) รอบคัดเลือก
12.00 – 13.00 น. พัก
13.00 – 15.30 น. เริ่มการแขงขันเรือเบาะอากาศ (Hover Craft) รอบชิงชนะเลิศ
15.30 – 16.00 น. ประกาศผลการแขงขัน และมอบรางวัลแกผูเขาแขงขัน
***หมายเหตุ : ท้ัง 2 ระดับช้ันทําการแขงขันพรอมๆกัน หากเวลาการแขงขันไมเพียงพอ จะทําการเล่ือนกําหนดการไป
เรื่อยๆ จนกวาการแขงขันจะส้ินสุด

11. รางวัลการแขงขัน
ทีมชนะเลิศ จะไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท พรอมโลรางวัลและใบประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จะไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จะไดรับเงินรางวัล 500 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
ผูเขาแขงขันทุกทีม จะไดรับใบประกาศนียบัตร

เบอร FAX สงแบบตอบรับ : 038 – 354-589 เบอรสอบถาม : 038 – 354-580-4 ตอ 2634, 2667
ผูประสานงานกติกาการแขงขัน : นายอนุวัฒน สิทธิวิวัฒน โทร. 082-5536340

นางสาวอารยา เสียงนัน โทร. 083-8155342
ผูประสานงานการจัดการแขงขัน : นายบุเรงนอง จักรมุณี  นักวิชาการศึกษา  โทร. 038 – 354-580-4 ตอ 2634



1. สโมสรนิสิตคณะ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตศรีราชา
2. ช่ือการแขงขัน: การแขงขันThefantasticLOGO gameแบรนดแฟนพันธุแท
3. ระดับช้ัน: 3.1 มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

3.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
4. ประเภทแขงขัน: มัธยมศึกษาตอนตน:ประเภททีม ทีมละ 3 คนโรงเรียนละไมเกิน2 ทีม เทาน้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย :ประเภททีม ทีมละ 3 คน โรงเรียนละไมเกิน 2 ทีม เทาน้ัน
5. วัน-เวลาแขงขัน:วันอาทิตยท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557
6. สถานที่แขงขัน:อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
7. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน:

7.1ผูแขงขันตองกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนน้ันๆในปการศึกษา 2557
7.2 แตงกายดวยชุดนักเรียนของโรงเรียนเทาน้ัน
7.3 การแขงขันมีดวยกัน 3 รอบ

- รอบแรก ทําขอสอบตอบคําถามเติมแบรนดจํานวน 30ขอ ใชเวลา 45 นาที ทีมท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด 5 ทีม
เขารอบตอไป(หากคะแนนเทากันมากกวา 5 ทีม สามารถเขารอบไดท้ังหมด)

- รอบท่ีสองตอบช่ือแบรนด โดยการเลือกแผนปายคุณสมบัติของแบรนด 5 ขอ โดยทีมท่ีสิทธ์ิเปดกอนคือทีมท่ีมี
คะแนนอันดับ 1 ในรอบท่ีแลว ถาทีมไหนตอบผิดจะไมมีสิทธิในการตอบขอน้ันอีก ถาทีมไหนท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด
ใน2 อันดับแรกเขารอบชิงชนะเลิศ คะแนนรองลงมาลําดับถัดมาไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2
- รอบชิงชนะเลิศเปดปายจ๊ิกซอวตอบคําถาม ทีมท่ีสามารถเปดปายตอบไดนอยท่ีสุดเปนผูชนะ

8. อุปกรณที่กรรมการจะเตรียมให
8.1 กระดาษ A4
8.2 ปากกา
8.3 นํ้ายาลบคําผิด
8.4 ปุมกด (เพื่อแขงขันตอบคําถาม)
8.5 กระดานไวทบอรดขนาดเล็ก
8.6 ปากกาไวทบอรด

การแขงขนั The Fantastic LOGO game
แบรนดแฟนพนัธุแท

พลิกอานตอดานหลัง



9. เกณฑการตัดสิน:

9.1 ทีมท่ีตอบถูกตองและเร็วท่ีสุดเปนผูชนะ
9.2 คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันส้ินสุด

10. กําหนดการ:

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

08.30 - 09.00น. ลงทะเบียน ณ อาคาร 13 (อาคารพลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
09.00 -11.30 น. เริ่มทําการแขงขัน
12.00 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล อาคาร 13 (อาคารพลศึกษา)

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

12.00 - 12.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร 13 (อาคารพลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
13.00 - 15.30 น. เริ่มทําการแขงขัน
16.00 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล อาคาร 13 (อาคารพลศึกษา)

11. รางวัลการแขงขัน:

ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พรอมรับโลรางวัลและประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 500 บาท พรอมประกาศนียบัตร
ผูเขารวมแขงขันทุกทีม ไดประกาศนียบัตร

เบอร Fax ในการสงแบบตอบรับ: 038 – 354-589 เบอรในการสอบถาม: 038 – 354-580-4 ตอ 2634, 2667

ผูประสานงานกติกาการแขงขัน: นางสาวชัชธิดา  ก่ิงมาลา นิสิตสาขาธุรกิจระหวางประเทศ  โทรศัพท 083-3893884
นายชนกานต  กุลนิพันธ  นิสิตสาขาการบัญชีบริหาร  โทรศัพท 081-7316176

ผูประสานงานการสงทีมรวมการแขงขัน: นายบุเรงนอง จักรมุณี  นักวิชาการศึกษา  โทร .038 – 354-580-4 ตอ 2634



1. สโมสรนิสิตคณะ: คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา
2. ช่ือการแขงขัน : การแขงขันสุนทรพจน หัวขอ “Look a forward อนาคตประเทศไทยในสายตาเยาวชน”
3. ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3)
4. ประเภทแขงขัน : ประเภทเดี่ยว โรงเรยีนละ 2 คนเทาน้ัน
5. วัน-เวลาแขงขัน: วันพฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2557
6. สถานท่ีแขงขัน : อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
7. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน:

7.1 นักเรียนผูแขงขันตองกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถาบันน้ันๆในปการศึกษา 2557
7.2 กอนทําการข้ึนกลาวสุนทรพจน จะมีการจับสลากเพ่ือระบปุระเด็นหัวขอ การกลาวสุนทรพจน ท่ีชัดเจนมากข้ึน
7.3 ทําการกลาวสุนทรพจนคนละ 10 นาที

8. อุปกรณท่ีกรรมการจะเตรียมให
8.1 กระดาษ A4 8.2 ปากกา

9. เกณฑการตัดสิน:
9.1 เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังน้ี

9.1.1 โครงสรางการพูด (36 คะแนน)

9.1.2 ศิลปะการนําเสนอ (30 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
ลีลาวาทศิลปชวนฟง 6

-นํ้าเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกัก เวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักเบาสอดคลองกับเรื่อง 6

-ภาษาท่ีใชเขาใจงาย เหมาะสมกับระดับช้ัน และกาลเทศะ 6
ออกเสียงอักขระท่ีถูกตอง 6

-สามารถสรางบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผูฟงไดดี 6

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
-คํานํา)การแนะนําตัวเอง  นําเขาสูเน้ือเรื่อง( 6

-เน้ือเรื่อง ผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องท่ีกําหนดให 6
-การดําเนินเรื่อง  พูดเรื่องลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีเลา  และสอดคลองสัมพันธกัน ตลอดเรื่อง 12

-การสรุปของเรื่องท่ีเลา 8
-ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 4

การแขงขนัสนุทรพจน
หัวขอ “Look a forward อนาคตประเทศไทยในสายตาเยาวชน”



9.1.3 ความคิด (24 คะแนน)

9.1.4 บุคลิกภาพ (10 คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
ปรากฏตัวดวยความเช่ือมั่น ไมแสดงอาการประหมา 4
กิริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องท่ีพูด หรือเน้ือหา 4
ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาติ 4

10. กําหนดการ:
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต ศรรีาชา
09.00 – 11.30 น. ทําการแขงขัน
12.00 น. ประกาศผลการแขงขันและรับมอบรางวัล

11. รางวัลการแขงขัน:
ชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พรอมรับโลรางวัลและประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 500 บาท พรอมประกาศนียบัตร
ผูเขารวมแขงขันทุกคน ไดประกาศนียบตัร

เกณฑการใหคะแนน คะแนน
-มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 6

-มีเหตุผลนาเช่ือถือสอดคลองกับเรื่องท่ีเลา 6
-มีไหวพริบในการแกปญหา 6

- ขอเสนอแนะเปนรูปธรรมสามารถทําตามได 6

เบอร Fax ในการสงแบบตอบรับ : 038 – 354-589 เบอรในการสอบถาม : 038 – 354-580-4 ตอ 2634, 2667

ผูประสานงานกติกาการแขงขัน: นายโกวิทย  พุทธฤกษมงคล นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร  โทรศัพท 081-239-1089
นางสาวพีรยา  ชุนอ๋ิว นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร  โทรศัพท 090-9812161

ผูประสานงานการสงทีมรวมการแขงขัน : นายบุเรงนอง จักรมุณี นักวิชาการศึกษา  โทร .038 – 354-580-4 ตอ 2634



1. สโมสรนิสิตคณะ:วิทยาศาสตร ศรีราชา
2.ชื่อการแขงขัน: การแขงขัน science show
3.ระดับชั้น: ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)
4.การแขงขันประเภท: ประเภททีม ทีมละ 3 คน โรงเรียนละ 1 ทีม
5. วัน-เวลาแขงขัน: วันศุกรท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.00 – 12.00 น.
6. สถานท่ีแขงขัน: อาคาร 13 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
7. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน:

7.1 ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
7.2 เปนการแขงขันประเภททีมผูเขาแขงขันในแตละทีมตองเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในโรงเรียนเดียวกัน
7.3โรงเรียนสงเขาแขงขันไดโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน
7.4 ทีมท่ีเขาประกวด ตองแตงกายเหมาะสม โดยใชเครื่องแบบของโรงเรียนเปนพ้ืนฐาน หากมีการตกแตงเพ่ิมเติม

ตองเปนไปโดยประหยัด
7.5 ผูแสดงตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผูชมและสถานท่ี
7.6 เปนการแสดงดวยการทดลองท่ีสามารถอธิบายไดดวยหลักการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
7.7 เปนการแสดงท่ีสามารถกระตุนความสนใจ และเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
7.8 การใชภาษาตองใชคําสุภาพเหมาะสมในการนําเสนอไมใชถอยคําท่ีกอใหเกิดความหมายกํากวมหรือคําท่ีแสดง

ถึงการไมใหเกียรติผูอ่ืน
7.9 หามใชไฟหรือวัสดุอุปกรณใดท่ีจะทําใหอาคารหรือสถานท่ีเสียหาย

8. อุปกรณทานตองเตรียมอุปกรณการแสดงมาเอง ทางเราจะจัดเตรียม โตะเกาอ้ีและเครื่องเสียงใหขอใหทานระบุใน
ใบสมัครใหเรียบรอย
9. เกณฑการตัดสิน :

9.1 ทีมท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนจะเปนผูชนะ
เกณฑการใหคะแนน (100) คะแนน

1.ดานความถูกตองทางวิชาการ 60 คะแนน
2.ดานลีลาในการนําเสนอโดยรวม 35 คะแนน
3.เวลาในการแสดง 10 นาที 5 คะแนน

9.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด

การแขงขัน Science show

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

พลิกอานตอดานหลัง



10. กําหนดการ :
08.00 - 08.30 น.ลงทะเบียน ณ อาคาร 13 อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
09.00-12.00น. เริ่มการแขงขัน
12.30 น.ประกาศผลการแขงขันและมอบรางวัล
(เวลาอาจมีการขยายเพ่ิมเติมข้ึนอยูกับจํานวนทีมท่ีเขารวมการแขงขัน)

11. โลรางวัลและประกาศนียบัตร:
ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 500 บาท พรอมประกาศนียบัตร
ผูเขารวมการแขงขันทุกทีม ไดรับประกาศนียบัตร

เบอร Fax ในการสงแบบตอบรับ :038-354-589 เบอรในการสอบถาม :038-354-580-4 ตอ 2634,2667

ผูประสานงานกติกาการแขงขัน :นายณรงคฤทธิ์ เสริมศักดิ์ศรี นิสิตสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โทร 085-404-8688

ผูประสานงานการสงทีมเขารวมการแขงขัน :นายบุเรงนอง จักรมุณี นักวิชาการศึกษา โทร. 038–354-580-4 ตอ 2634
ราชการ



การแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

1. ผู้จดั : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ร่วมกบัเครือไทยออยล์
2. : การแขง่ขนัตอบปัญหา
3. : (ม.4-ม.6)
4. การแขง่ขนัประเภท : ประเภททีม ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไมเ่กิน 1 ทีม
5. วนั-เวลาแขง่ขนั : วนัพธุ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น.
6. : อาคาร 13 อาคารพลศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
7. ข้อบงัคบัและกตกิาการแข่งขนั :

7.1
7.2 การแขง่ขนัแบง่ออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

- รอบคัดเลือก แขง่แบบตอบปัญหาพร้อม
กําหนด 1 ถึง 8 จากการแขง่ขนัของรอบคดัเลือกได้ผา่นเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ
- รอบชิงชนะเลิศ 8 ทีม ในจํานวน

รางวลัชนะเลิศ
7.3 15

แขง่ขนัอาจจะถกูพิจารณาตดัสิทธิในการแขง่ขนั
7.4 คํา ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมี พลงังานปิโตรเลียม

7.5 แตล่ะคําถาม จะอ่าน 2
เวลาในการคิด 1 ถึง 3
ในทีมเดียวกนัสามารถปรึกษากนัได้

พลิกอ่านต่อด้านหลัง



7.6
ตดัสินจนกวา่จะได้ผู้ชนะ

7.7 าน

7.8
แขง่ขนั

7.9
สญัญาณคําตอบจากผู้ เข้าชม ผู้ เข้าแขง่ขนั เจตนาหรือส่อเจตนาทจุริตด้วยวิธีการใดๆ คณะกรรมการจดัการ

7.10 ประท้วงข้อคําถามและคําตอบ โดยแจ้ง
ทนัทีในแตล่ะข้อ และการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สดุ

8. คือ กระดานและปากกาไวท์บอร์ด
9. เกณฑ์การตดัสิน :

9.1
9.2

10. กําหนดการ :
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร 13 อาคารพลศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
13.30 - 14.15 น. การแขง่ขนัรอบคดัเลือก
14.30 – 15.15 น. การแขง่ขนัรอบชิงชนะเลิศ
15.30 น. ประกาศผมการแขง่ขนัและมอบรางวลั

11. ทนุการศกึษาและประกาศนียบตัร :
ทีมชนะเลิศ 1 และ 2 จะได้รับทนุการศกึษา พร้อมประกาศนียบตัร
ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคน จะได้รับประกาศนียบตัร

เบอร์ Fax ในการส่งแบบตอบรับ : 038-354-589 เบอร์ในการสอบถาม : 038-354-580-4 ตอ่ 2634,2667

ผู้ประสานงานกตกิาการแข่งขัน : น.ส.ลลิต์ภทัร สีฆสมิทธิ ผู้ประสานงาน
บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) โทร. 087-619-2257

ผู้ประสานงานการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน : นายบเุรงนอง จกัรมณีุ นกัวิชาการศกึษา
โทร. 038-354-580 ตอ่ 2634 วนัเวลาราชการ



1. สโมสรนิสิตคณะ :วิทยาศาสตร ศรีราชา
2.ชื่อการแขงขัน : การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3.ระดับชั้น : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)
4.การแขงขันประเภท : ประเภททีม ทีมละ 2คน โรงเรียนละไมเกิน 2ทีม
5. วัน-เวลาแขงขัน :วันพุธท่ี 27สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.00 – 12.00 น.
6. สถานท่ีแขงขัน : อาคาร 13 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
7. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน :

7.1 ตองเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนั้น ๆ เทานั้น
7.2 การแขงขันแบงออกเปน2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

- รอบคัดเลือกแขงแบบตอบปญหาพรอมกันท้ังหมดทุกทีมจํานวน 20 คําถามทีมท่ีไดคะแนนเปนอันดับท่ี
1 ถึง 8 จากการแขงขันของรอบคัดเลือกไดผานเขารอบชิงชนะเลิศ
- รอบชิงชนะเลิศจํานวน 10 คําถาม ทีมท่ีไดคะแนนสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศเปนทีมท่ีไดรับรางวัลท่ี 1
สวนทีมท่ีไดคะแนนรองลงมาจะไดรับรางวัลท่ี 2 ท่ี 3 และรางวัลชมเชย ตามลําดับ

7.3 ทีมท่ีจะเขาทําการแขงขัน จะตองมารายงานตัวกอนการแขงขันไมนอยกวา 15 นาที ท่ีโตะกรรมการ ณ
ท่ีทําการแขงขัน และรออยูในบริเวณท่ีจัดเตรียมไว สําหรับทีมท่ีมาชากวากําหนดการแขงขันอาจจะถูกพิจารณาตัด
สิทธิในการแขงขัน
**คณะกรรมการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือกําหนดการแขงขันโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.4 คําถามท่ีใชในการแขงขันประกอบดวย วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และ วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม
7.5 ในกรณีท่ีไดคะแนนเทากันท้ังในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศใหใชคําถามสํารองในการตัดสินจนกวาจะได

ผูชนะ
7.6 ลักษณะของคําถามจะครอบคลุมความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมท้ังความรูท่ัวไปทางวิทยาศาสตร
7.7 แตละคําถาม จะอาน 2 ครั้ง โดยจะเริ่มจับเวลาเม่ืออานคําถามจบครั้งแรก ซึ่งแตละคําถามจะใหเวลาในการ

คิด 1 ถึง 3 นาที ตามแตลักษณะและความยากงายของคําถามและในระหวางนั้นผูเขารวมแขงขันในทีมเดียวกันสามารถ
ปรึกษากันได

การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

พลิกอานตอดานหลัง



7.8 การตอบคําถามใหเขียนคําตอบท่ีชัดเจนในกระดาษท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันเตรียมไวใหเทานั้น
7.9 ในกรณีท่ีคําตอบมีปญหาเกิดข้ึน การตัดสินของคณะกรรมการฝายออกขอสอบและตัดสินการแขงขันตอบ

ปญหาถือเปนท่ีสิ้นสุด
7.10 หามผูเขาแขงขันนําอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด รวมท้ังเครื่องคํานวณ ข้ึนไปบนเวทีแขงขัน
7.11 ในกรณีท่ีเกิดการทุจริตใดๆ หรือมีการฝาฝนกติกาการแขงขัน ระหวางการแขงขัน เชน การสงสัญญาณ

คําตอบจากผูเขาชม ผูเขาแขงขัน เจตนาหรือสอเจตนาทุจริตดวยวิธีการใดๆ คณะกรรมการจัดการแขงขันตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตรจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทีมดังกลาวในการแขงขันครั้งนี้

7.12 ตัวแทนของโรงเรียนท่ีเขารวมการแขงขันเทานั้นท่ีมีสิทธิ์ประทวงขอคําถามและคําตอบ โดยแจงท่ีกรรมการ
จัดการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตรทันทีในแตละขอ และการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือเปนท่ีสิ้นสุด
8. อุปกรณท่ีกรรมการจะเตรียมใหคือ กระดาษ ดินสอ ปากกา
9. เกณฑการตัดสิน :

9.1 ทีมท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดจะเปนผูชนะ
9.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด

10. กําหนดการ :
08.00-08.30 น.ลงทะเบียน ณ อาคาร 13 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
09.00-11.00 น. เริ่มการแขงขันรอบคัดเลือก
11.00-12.00 น.เริ่มการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
12.30 น. ประกาศผมการแขงขันและมอบรางวัล

11. โลรางวัลและประกาศนียบัตร:
ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 500 บาท พรอมประกาศนียบัตร
ผูเขารวมการแขงขันทุกทีม ไดรับประกาศนียบัตร

เบอร Fax ในการสงแบบตอบรับ :038-354-589 เบอรในการสอบถาม :038-354-580-4 ตอ 2634,2667

ผูประสานงานกติกาการแขงขัน : นายณรงคฤทธิ์ เสริมศักดิ์ศรี นิสิตสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โทร 085-404-8688

ผูประสานงานการสงทีมเขารวมการแขงขัน :นายบุเรงนอง จักรมุณี นักวิชาการศึกษา โทร. 038-354-580-4 ตอ 2634

วันเวลาราชการ



1. สโมสรนิสิตท่ีรับผิดชอบการแขงขัน : สโมสรนิสิต วิศวกรรมศาสตรศรีราชา

2. ช่ือการแขงขัน : การแขงขันเครื่องรอนจากไมบัลซา ( รอนไกล )

3. ระดับช้ัน : ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ( ม. 1 – ม. 3 )

4. ประเภทการแขงขัน : ประเภททีม  ทีมละ 3 คน  โรงเรียนละ 1 ทีมเทานั้น

5. วัน - เวลาแขงขัน : วันจันทรท่ี 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 8.00 – 16.00 น.

6. สถานท่ีแขงขัน : อาคาร 13 พลศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา

7. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน :
7.1 นักเรียนผูเขาแขงขันตองกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถาบันนั้นๆ  ในปการศึกษา 2557

เครื่องมือใชในการสรางเครื่องรอนผูเขาแขงขันตองนํามาเอง ( กรรมการไมจัดเตรียมให และหามใชอุปกรณ
ทางไฟฟาโดยเด็ดขาด )

7.2 รูปแบบการสรางเครื่องรอนจะใชวัสดุท่ีฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมไวใหเหมือนกันทุกทีม
7.3 เวลาท่ีใชในการสรางเครื่องรอนไมเกิน 2 ชั่วโมง
7.4 ขนาดความยาวของปกเครื่องรอนมากกวาหรือเทากับ 17 นิ้ว แตนอยกวาหรือเทากับ 20 นิ้ว

ขณะกางปกออก
7.5 ผูเขาแขงขันจะตองนําเครื่องรอนมาใหกรรมการตรวจสอบกอนทําการแขงขันทุกครั้ง
7.6 ลําดับการรอนกอน – หลัง ตามการลงทะเบียน
7.7 แตละทีมทําการรอนไดท้ังหมด 2 ครั้ง โดยใหวนครบทุกทีม และกรรมการเรียกใหทําการรอน

จึงสามารถทําการรอนครั้งตอไปได
7.8 หากกรรมการเรียกชื่อใหทําการรอน และยังไมสามารถทําการรอนไดภายใน 5 นาทีนับจากการเรียกให

ทําการรอนถือวาสละสิทธิ์ในครั้งนั้นๆไป
7.9 จุดปลอยจะมีลักษณะเปนวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร
7.10 หากเครื่องรอนชํารุดระหวางการแขงขันสามารถทําการซอมแซมได กอนหนาทําการรอนในครั้งตอไป
7.11 ไมอนุญาตใหครูผูควบคุมทีมเขาไปในสนามแขงขัน  เพ่ือใหคําแนะนํา ชวยเหลือโดยวิธีใดๆ  ในขณะท่ีนักเรียนแขงขัน
7.12 กติกาการแขงขันอาจมีการเปลี่ยนแปลกตามความเหมาะสม  ซึ่งจะแจงใหทราบ  ณ  วันแขงขัน

พลิกอานตอดานหลัง 

การแขงขัน “เครื่องรอนจากไมบัลซา ( รอนไกล )’’



8 . อุปกรณท่ีกรรมการเตรียมให :

8.1 ไมบัลซาขนาด ( หนา 3 มม. กวาง 4 นิ้ว  ยาว 91.5 ซม. ) 1 แผน
8.2 ไมบัลซาขนาด ( หนา 2 มม. กวาง 4 นิ้ว  ยาว 91.5 ซม. ) 1 แผน
8.3 กาวรอน 2 หลอด
8.4 ดินน้ํามัน 1 กอน
8.5 กระดาษทรายหยาบ 1 แผน
8.6 กระดาษทรายละเอียด 1 แผน

9. เกณฑการตัดสิน :
9.1. ทําการรอนไดจํานวนทีมละ 2 ครั้ง  โดยเลือกครั้งท่ีไกลท่ีสุดหนึ่งครั้ง
9.2 วัดระยะจากจดปลอย  ถึงจุดท่ีเครื่องรอนตกระยะตกไกลสุดเปนผูชนะ
9.3 หนอยวัดเปน “ เมตร ” ทศนิยม 2 ตําแหนง ( อาทิ 10.03 ม. หรือ 0.02 ม. เปนตน )
9.4 หากมีทีมแขงขันท่ีมีระยะทางไกลเทากันในลําดับท่ี 1 – 3 ใหทําการรอนตัดสินหาผูชนะในลําดับท่ี

1 – 3 อีก 1 ครั้ง  ซึ่งถายังมีระยะทางเทากันอีกตองทําการรอนตัดสินหาจนมีผูชนะ
9.5 คําตัดสินของกรรมการถือวาเปนท่ีสิ้นสุด

10. กําหนดการ :
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  ณ  อาคาร 13 พลศึกษา  ม.เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา
09.00 – 11.00 น. สรางเครื่องรอน  ณ  อาคาร 9 ตึกกิจกรรมนิสิต  ม. เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราช
11.30 - 16.00 น. การแขงขันเครื่องรอน ณ สนามหญาขางอาคารพักอาศัยบุคลากร  ม. เกษตรศาสตร

วิทยาเขตศรีราชา
16.00 – 16.30 น. พิธีประกาศผลการแขงขันและมอบรางวัล  ณ  อาคาร 13 พลศึกษา

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
11. รางวัลการแขงขัน :

ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท  พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,000 บาท  พรอมประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 500 บาท  พรอมประกาศนียบัตร
ผูเขาแขงขันทุกทีม ไดประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : จํากัดทีมเขารวมท้ังหมดไมเกิน 20 ทีม ( การแขงขันประเภทนี้จํากัดจํานวนทีมเขารวมการแขงขัน
เนื่องจากอาจมีทีมสงเขารวมจํานวนมาก  ทําใหเวลาไมทันตามกําหนด โดยทีมท่ีสง FAX เขารวมกอนมีสิทธิ์กอน )
เบอร FAX สงแบบตอบรับ : 038 – 354-589 เบอรสอบถาม : 038 – 354-580-4 ตอ 2634, 2667
ผูประสานงานกติกาการแขงขัน : นางสาวอุมาพร ชอบกิจ โทรศัพท 087-495-556
ผูประสานงานการจัดการแขงขัน :นายบุเรงนอง จักรมุณี  นักวิชาการศึกษา  โทร. 038 – 354-580-4 ตอ 2634



1. สโมสรนิสิตท่ีรับผิดชอบการแขงขัน : วิศวกรรมศาสตรศรีราชา

2. ช่ือการแขงขัน : การแขงขันเครื่องรอนจากไมบัลซา ( รอนนาน )

3. ระดับช้ัน : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 4 – ม. 6 )

4. ประเภทการแขงขัน : ประเภททีม  ทีมละ 3 คน  โรงเรียนละ 1 ทีมเทานั้น

5. วัน - เวลาแขงขัน : วันจันทรท่ี 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 8.00 – 16.00 น.

6. สถานท่ีแขงขัน : อาคาร 9 และสนามหญาขางอาคารพักอาศัยบุคลากร ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา

7. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน :
7.1 นักเรียนผูเขาแขงขันตองกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถาบันนั้นๆ  ในปการศึกษา 2557
7.2 เครื่องมือใชในการสรางเครื่องรอนผูเขาแขงขันตองนํามาเอง ( กรรมการไมจัดเตรียมให และหามใชอุปกรณ

ทางไฟฟาโดยเด็ดขาด )
7.3 รูปแบบการสรางเครื่องรอนจะใชวัสดุท่ีฝายจัดการแขงขันจัดเตรียมไวใหเหมือนกันทุกทีม
7.4 เวลาท่ีใชในการสรางเครื่องรอนไมเกิน 2 ชั่วโมง
7.5 ขนาดความยาวของปกเครื่องรอนมากกวาหรือเทากับ 17 นิ้ว แตนอยกวาหรือเทากับ 20 นิ้ว ขณะกางปกออก
7.6 ผูเขาแขงขันจะตองนําเครื่องรอนมาใหกรรมการตรวจสอบกอนทําการแขงขันทุกครั้ง
7.7 ลําดับการรอนกอน – หลัง ตามการลงทะเบียน6.8
7.8 แตละทีมทําการรอนไดท้ังหมด 2 ครั้ง โดยใหวนครบทุกทีม และกรรมการเรียกใหทําการรอน จึงสามารถทําการ

รอนครั้งตอไปได
7.9 หากกรรมการเรียกชื่อใหทําการรอน และยังไมสามารถทําการรอนไดภายใน 5 นาทีนับจากการเรียกใหทํา

การรอนถือวาสละสิทธิ์ในครั้งนั้นๆไป
7.10 จุดปลอยจะมีลักษณะเปนวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร
7.11 หากเครื่องรอนชํารุดระหวางการแขงขันสามารถทําการซอมแซมได กอนหนาทําการรอนในครั้งตอไป
7.12 ไมอนุญาตใหครูผูควบคุมทีมเขาไปในสนามแขงขัน  เพ่ือใหคําแนะนํา  ชวยเหลือโดยวิธีใดๆ  ในขณะท่ี

นักเรียนแขงขัน
7.13 กติกาการแขงขันอาจมีการเปลี่ยนแปลกตามความเหมาะสม  ซึ่งจะแจงใหทราบ  ณ  วันแขงขัน

พลิกอานตอดานหลัง 

การแขงขัน “เครื่องรอนจากไมบัลซา ( รอนนาน )’’



8 . อุปกรณท่ีกรรมการเตรียมให
8.1 ไมบัลซาขนาด ( หนา 3 มม. กวาง 4 นิ้ว  ยาว 91.5 ซม. ) 1 แผน
8.2 ไมบัลซาขนาด ( หนา 2 มม. กวาง 4 นิ้ว  ยาว 91.5 ซม. ) 1 แผน
8.3 กาวรอน 2 หลอด
8.4 ดินน้ํามัน 1 กอน
8.5 กระดาษทรายหยาบ 1 แผน
8.6 กระดาษทรายละเอียด 1 แผน

9. เกณฑการตัดสิน :
9.1. ทําการรอนไดจํานวนทีมละ 2 ครั้ง  โดยเลือกครั้งท่ีไกลท่ีสุดหนึ่งครั้ง
9.2 วัดระยะจากจดปลอย ถึงจุดท่ีเครื่องรอนตกระยะตกไกลสุดเปนผูชนะ
9.3 หนอยวัดเปน “ นาที ” ทศนิยม 2 ตําแหนง ( อาทิ 10.03 นาที หรือ 10 นาที 3 วินาที เปนตน
9.4 หากมีทีมแขงขันท่ีมีระยะทางไกลเทากันในลําดับท่ี 1 – 3 ใหทําการรอนตัดสินหาผูชนะในลําดับท่ี 1 – 3

อีก 1 ครั้ง  ซึ่งถายังมีระยะทางเทากันอีกตองทําการรอนตัดสินหาจนมีผูชนะ
9.5 คําตัดสินของกรรมการถือวาเปนท่ีสิ้นสุด

10. กําหนดการ :
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  ณ  อาคาร 13 พลศึกษา  ม.เกษตรศาสตร  วิทยาเขตศรีราชา
09.00 – 11.00 น. สรางเครื่องรอน  ณ  อาคาร 9 ตกึกิจกรรมนิสิต ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
11.30 - 16.00 น. การแขงขันเครื่องรอน  ณ  สนามหญาขางอาคารพักอาศัยบุคลากร ม. เกษตรศาสตร

วิทยาเขตศรีราชา
16.00 – 16.30 น. พิธปีระกาศผลการแขงขันและมอบรางวัล  ณ  อาคาร 13 พลศึกษา  ม.เกษตรศาสตร

วิทยาเขตศรีราชา
11. รางวัลการแขงขัน :

ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท  พรอมโลรางวัลและประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,000 บาท  พรอมประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 500 บาท  พรอมประกาศนียบัตร
ผูเขาแขงขันทุกทีม ไดประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : จํากัดทีมเขารวมท้ังหมดไมเกิน 20 ทีม ( การแขงขันประเภทนี้จํากัดจํานวนทีมเขารวมการแขงขัน
เนื่องจากอาจมีทีมสงเขารวมจํานวนมาก  ทําใหเวลาไมทันตามกําหนด โดยทีมท่ีสง FAX เขารวมกอนมีสิทธิ์กอน )
เบอร FAX สงแบบตอบรับ : 038 – 354-589 เบอรสอบถาม : 038 – 354-580-4 ตอ 2634, 2667

ผูประสานงานกติกาการแขงขัน : นางสาวอุมาพร ชอบกิจ โทรศัพท 087-495-5561

ผูประสานงานการจัดการแขงขัน :นายบุเรงนอง จักรมุณี  นักวิชาการศึกษา  โทร. 038 – 354-580-4 ตอ 2634





1.สโสรนิสิตท่ีรับผิดชอบการแขงขัน : คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

2.ช่ือการแขงขัน : การแขงขันสรางสะพานไมไอศกรีม

3.ระดับช้ัน : - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ม.1-ม.3)

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)

4.ประเภทแขงขัน: ประเภททีม ทีมละ 3 คนโรงเรียนละไมเกิน 1 ทีมตอระดับช้ัน

5.วัน-เวลาแขงขัน: วันจันทรท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2557

6.สถานท่ีการแขงขัน: อาคาร 13 พลศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

7.ขอบังคับและกติกาการแขงขัน:

7.1. สะพานท่ีสรางในการแขงขันตองเปนแบบ Simple support มีระยะ span ยาว 80 cm

7.2. สะพานท่ีสรางตองมีความยาวท้ังหมด 100 cm

7.3. Member ท่ีใชสรางสะพานคอื ไมไอตมิ/ ไมไอศกรีม ท่ีทางคณะจัดเตรียมให

7.4. อนุญาตใหแตละ Member ตองมีความหนาไมเกิน 2 ช้ัน (น่ันคือหามนําไมมาประกบกันมากกวา2 ช้ัน เด็ดขาด)

7.5. Joint ท่ีใชตอทาบระหวาง Member ตองมีความยาวไมเกิน 3 cm

7.6. ช้ันของ Member ท่ีใชตอเปน Joint ตองไมเกิน 3 ช้ัน

7.7. ในการแขงขันไมอนุญาตใหใช C-camp หรืออุปกรณในการจับยืดใดๆ นอกเหนือจากอุปกรณท่ีทางคณะกรรมการจัดให

7.8. ในการแขงขันไมอนุญาตใหทําการเปล่ียนแปลงรูปรางและขนาดของไมไอศกรีมภายในโครงสราง หามแปรรูปตัดเจาะ ทําเปนรูปล่ิม
อนุญาตใหดดั ใหโคงงอได แตท่ีบริเวณปลายโครงสราง อนุญาตใหสามารถตดัไมไอศกรมีไดเพ่ือใหสะพานไดขนาดตามท่ีตองการ

7.9. สะพานท่ีสรางตองสามารถวางอุปกรณเพ่ือใชทําการทดสอบนํ้าหนักได โดยการวางอุปกรณทดสอบนํ้าหนัก ทําได 2

ลักษณะคือ

-ใชขอเก่ียวกับแทนรับนํ้าหนักท่ีจดุก่ึงกลางสะพาน

-ใชเหล็กกวางพาดกลางสะพานแลวใชขอเก่ียวรับนํ้าหนัก 2 จดุ ท่ีปลายของเหล็กพาด

การแขงขัน “การสรางสะพานไมไอศกรีม”

“เคร่ืองรอนจากไมบัลซา ( รอนไกล )’’



การทดสอบรับนํ้าหนักสะพาน

การทดสอบนํ้าหนักสะพาน คือการทดสอบวาสะพานสามารถรับนํ้าหนักไดมากท่ีสุดเทาไหรเพ่ือนําคาท่ีไดไปคดิคะแนน จะทําการสทดสอบ
โดยการหอยตุมนํ้าหนัก (Load)ไวดานลาง ทางคณะกรรมการจะใหแตละทีมเปนผูเรียกนํ้าหนัก แลวางนํ้าหนักบนตุมหอยเอง ดายการวางนํ้าหนักใน
ครั้งแรกตองวางนํ้าหนักมากกวา 10 kg ข้ึนไป โดนใหโอกาสในการเรียกนํ้าหนักเพ่ิมจํานวน 2 ครัง้ โดยแตละครัง้ตองสามารถรับนํ้าหนักไดเปนเวลา
มากกวา 40 วินาทีรวมแลวจะตองทดสอบนํ้าหนักท้ังหมด 3 ครัง้ โดนจะนํานํ้าหนักท่ีสะพานสามารถรบัไดสูดสุดจากการทดสอบไปใชในการคิดคะแนน

8.อุปกรณท่ีกรรมการจะเตรียมให

8.1. ไมไอศกรมีอยางดีขนาดความยาวตามท่ีคณะกรรมการจัดใหเทาน้ัน ไมเกิน 350 ไม
8.2. เชือกไนลอน ทุมละ 3 มวน
8.3. กาวรอน ทุมละ 3 หลอด
8.4. กรรไกรคตัเตอร ไมบรรทัด ทีมละ 1 ชุด

9. เกณฑการตัดสิน:คะแนนเตม็ 100 คะแนน ประกอบดวย
9.1. คะแนนประสิทธิภาพในการรบั Load ของสะพาน(e) 70 คะแนน

กําหนดใหประสิทธิภาพหรือ Efficiency (e) = W(load) / W(สะพาน) ให W มีหนวยเปน กรัม และสะพานตองรับ load ไดอยาง
นอย 10 kg ข้ึนไป จงึจะไดรับคะแนน การคดิคะแนนทําโดยการคิดเปอรเซ็นต ทีมท่ีมคีาประสิทธิภาพสูงสุดจะไดคะแนน 70 คะแนนเตม็
สวนทีมท่ีไดรับคาประสิทธิภาพรองลงมา คะแนนท่ีไดจะเปนการเทียบเปอเซ็นตจากทีมท่ีไดคะแนนสูงสุด
9.2. คะแนนความสูงของสะพาน 15 คะแนน

การวัดทําโดยการวางสะพานบนพ้ืนราบ แลววัดจากพ้ืนถึงจุดสูงสุดของสะพาน การคิดคะแนนความสูงของสะพาน สะพานท่ีมี
ความสูงนอยจะไดคะแนนมาก ดงัน้ัน ทีมท่ีสรางสะพานท่ีมีความสูงนอยท่ีสุดจะไดคะแนนเตม็ 15 คะแนน สวนทีมท่ีมีความสูงมากกวา
คะแนนก็จะลดลงโดยการเทียบเปอรเซ็นต เชนเดียวกันกับวิธีคิดคาประสิทธิภาพ
9.3. คะแนนคาความเบี่ยงเบน(Deflection) ของสะพาน 15 คะแนน

ทีมท่ีมีคาเบี่ยงเบนนอยท่ีสุดจะไดคะแนนแตม 15 คะแนน สวนทีมท่ีสะพานมีคาเบี่ยงเบนมากกวา ใชวิธีคิดคะแนนเชนเดยีวกับคา
ประสิทธิภาพ จะทํากานวัดท่ีจดุก่ึงกลางของสะพาน

10. กําหนดการ
8.00-8.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร 13 พลศึกษา ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขต ศรรีาชา
9.00-12.00 น. เริ่มสรางสะพาน ณ อาคาร 13 พลศึกษา
13.00-15.30 น. เริ่มการทดสอบ
16.00 น. พิธีประกาศผลการแขงขันและมอบรางวัล ณ อาคาร 13 พลศึกษา

11. รางวัลการแขงขัน
ทีมชนะเลิศ จะไดรับเงินรางวัล 1,500 บาท พรอมโลรางวัล
ทีมรองชนะเลิศอันดับ1 จะไดรับเงินรางวัล 1,000บาท พรอมประกาศนียบัตร
ทีมรองชนะเลิศอังดับ2 จะไดรับเงินรางวัล 500 บาท พรอมประกาศนียบัตร
*หมายเหตุ  ผูเขารวมการแขงขันทุกทีมจะไดรับประกาศนียบตัร

เบอร FAX สงแบบตอบรับ : 038 – 354-589 เบอรสอบถาม : 038 – 354-580-4 ตอ 2634, 2667
ผูประสานงานกติกาการแขงขัน : นางสาวอุมาพร ชอบกิจ โทรศัพท 087-495-5561
ผูประสานงานการจัดการแขงขัน :นายบุเรงนอง จักรมุณ ี นักวิชาการศึกษา  โทร. 038 – 354-580-4 ตอ 2634



1. สโมสรนิสิตคณะ : เศรษฐศาสตร ศรีราชา

2. ช่ือการแขงขัน : ประกวดโครงงาน Resigning Thailand “เดินหนาสูอนาคตประเทศไทย 2020”

3. ระดับช้ัน : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

4. ประเภทแขงขัน : ประเภททีม (ทีมละ5คน)

5. วัน-เวลาแขงขัน : วันพฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2557

6. สถานที่แขงขัน : อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

7. ขอบังคับและกติกาการแขงขัน :

7.1 นักเรียนผูแขงขันตองกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหรือสถาบันน้ันๆในปการศึกษา 2557

7.2 กอนทําการข้ึนนําเสนอ จะมีการจับสลากเพื่อเรียงลําดับกอนหลังของการนําเสนอ

7.3 ทําการนําเสนอ (โดยไมจํากัดรูปแบบและความคิดสรางสรรค) ทีมละ 20 นาที

โดยมีเน้ือหาครอบคลุมดังน้ี

- อนาคตเศรษฐกิจไทยในฝนของทานมีหนาตาอยางไร

- อะไรคือความทาทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

- ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริง

8. อุปกรณที่กรรมการจะเตรียมให :

8.1 กระดาษ A4

8.2 ปากกา

ประกวดโครงงาน Redesigning Thailand “เดนิหนาสูอนาคตประเทศไทย 2020”



9. เกณฑการตัดสิน:

9.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบดวย

- เหตุผล ขอคิดเห็น 25 คะแนน

- นําเสนอไดตามเนื้อหาและตรงประเด็น 15 คะแนน

- การนําเสนอและความคิดสรางสรรค 40 คะแนน

- การนําไปประยุกตใช 20 คะแนน

9.2 คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันส้ินสุด

10. กําหนดการ

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน  อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต ศรีราชา

14.00 – 16.30 น. ทําการแขงขัน

16.40 น. ประกาศผลการแขงขันและรับมอบรางวัล

11. โล รางวัลและประกาศนียบัตร:

ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พรอมรับโลรางวัลและประกาศนียบัตร

ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร

ทีมรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เงินรางวัล 500 บาท พรอมประกาศนียบัตร

ผูเขารวมแขงขันทุกทีม ไดประกาศนียบัตร

เบอร Fax ในการสงแบบตอบรับ : 038 – 354-589 เบอรในการสอบถาม : 038 – 354-580-4 ตอ 2634, 2667

ผูประสานงานกติกาการแขงขัน: นายโกวิทย  พุทธฤกษมงคล   นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร  โทรศัพท 081-239-1089
นางสาวพีรยา  ชุนอ๋ิว นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร  โทรศัพท 090-9812161

ผูประสานงานการสงทีมรวมการแขงขัน : นายบุเรงนอง จักรมุณี  นักวิชาการศึกษา  โทร .038 – 354-580-4 ตอ 2634



แบบตอบรับการเขารวมแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปท่ี 19

และงานเกษตรศรีราชาแฟร ครั้งท่ี 9 ประจําป 2557
วันท่ี 24- 29 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

ช่ือ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ...........................................

หมายเลขโทรศัพท ................................................................ หมายเลขโทรสาร .................................................

องคกรนิสิตที่รับผิดชอบ สโมสรนิสิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ลําดับ
ท่ี

ประเภทการแขงขัน ระดับ ช่ือ-สกุล ผูแขงขันทีมท่ี 1 ช่ือ-สกุล ผูแขงขันทีมท่ี 2

1
แขงขันการประดิษฐ

เรือเบาะอากาศ
(Hover Craft)

มัธยมศึกษา
ตอนตน

(ม.1-ม.3)
08.00-15.00น.

1…………………………………….….
2………………………………..………
3………………………………..………

1…………………………………….
2…………………………………….
3…………………………………….

2
แขงขันการประดิษฐ

เรือเบาะอากาศ
(Hover Craft)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.4-ม.6)

08.00-15.00น.
1…………………………………………
2…………………………………………
3…………………………………………

1..........................................
2…………………………………….
3…………………………………….

ชื่อ-นามสกุล คร/ูอาจารย/เจาหนาท่ีควบคุมนักเรียน ............................................................... เบอรติดตอ.............................................

สงแบบตอบรับภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2557เทาน้ัน
เบอร FAX สงแบบตอบรับ: 038-354-589
หรือท่ีอีเมล :  oasbrj@src.ku.ac.th
เบอรสอบถาม:038-354-580-4 ตอ 2634,2667

ลงชื่อผูมีอํานาจ………………………………................................................
(.................................................................)

ตําแหนง…………………..………………………………………………………

วันฝกอบรม วันจันทรที่ 25 สิงหาคม 2557(ฝกอบรมการประดิษฐเรือ)

วันที่แขงขันวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 (ทําการแขงขันจริง)



แบบตอบรับการเขารวมแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปท่ี 19

และงานเกษตรศรีราชาแฟร ครั้งท่ี 9 ประจําป 2557
วันท่ี 24 - 29 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

ช่ือ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ...........................................

หมายเลขโทรศัพท ................................................................ หมายเลขโทรสาร .................................................

องคกรนิสิตที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาวันที่แขงขัน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557

ลําดับ
ท่ี

ประเภทการแขงขัน ระดับ เวลา ช่ือ-สกุล ผูแขงขันทีมท่ี 1 ช่ือ-สกุล ผูแขงขันทีมท่ี 2

1.
ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.4-ม.6)

08.00-12.00 น.

1…………………………………………
2………………………………………….

1...........................................
2……………………………………..

ชื่อ-นามสกุล คร/ูอาจารย/เจาหนาท่ีควบคุมนักเรียน ............................................................... เบอรติดตอ.............................................

องคกรนิสิตที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชาวันที่แขงขัน วันศุกรที่ 29 สิงหาคม 2557

ลําดับ
ท่ี

ประเภทการแขงขัน ระดับ ช่ือ-สกุล ผูแขงขันทีมท่ี 1

1 การแขงขัน Science Show
มัธยมศึกษา

ตอนตน
(ม.1-ม.3)

08.00-12.00 น.
1…………………………………….….
2………………………………..………
3………………………………..………

ชื่อ-นามสกุล ครู/อาจารย/เจาหนาท่ีควบคุมนักเรียน ............................................................... เบอรติดตอ.............................................

สงแบบตอบรับภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 เทาน้ัน ลงชื่อผูมีอํานาจ……………………………….....................................................
เบอร FAX สงแบบตอบรับ: 038-354-589 (.................................................................)
หรือท่ีอีเมล :  oasbrj@src.ku.ac.th ตําแหนง…………………..………………………………………………………

เบอรสอบถาม:038-354-580-4 ตอ 2634,2667



แบบตอบรับการเขารวมแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปท่ี 19

และงานเกษตรศรีราชาแฟร ครั้งท่ี 9 ประจําป 2557
วันท่ี 24 - 29 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

ช่ือ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ...........................................

หมายเลขโทรศัพท ................................................................ หมายเลขโทรสาร .................................................

องคกรนิสิตที่รับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาวันที่แขงขัน วันจันทรที่ 25 สิงหาคม 2557
ลําดับ

ท่ี
ประเภทการแขงขัน ระดับ เวลา ช่ือ-สกุล ผูแขงขันทีมท่ี 1

1.
การแขงขันสรางสะพานไม

ไอศกรีม

มัธยมศึกษา
ตอนตน

(ม.1-ม.3)
08.00-16.00 น.

1…………………………………….….
2………………………………..………
3…………………………………………

2.
การแขงขันสรางสะพานไม

ไอศกรีม

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.4-ม.6)

08.00-16.00 น.

1…………………………………………
2………………………………………….
3…………………………………………

ชื่อ-นามสกุล คร/ูอาจารย/เจาหนาท่ีควบคุมนักเรียน ............................................................... เบอรติดตอ.............................................

ลําดับ
ท่ี

ประเภทการแขงขัน ระดับ ช่ือ-สกุล ผูแขงขันทีมท่ี 1

1
การแขงขันเครื่องรอนจาก

ไมบัลซา (บินไกล)

มัธยมศึกษา
ตอนตน

(ม.1-ม.3)
08.00-16.00 น.

1…………………………………….….
2………………………………..………
3………………………………..………

2
การแขงขันเครื่องรอนจาก

ไมบัลซา (บินนาน)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.4-ม.6)

08.00-16.00น.
1…………………………………………
2…………………………………………
3…………………………………………

ชื่อ-นามสกุล คร/ูอาจารย/เจาหนาท่ีควบคุมนักเรียน ............................................................... เบอรติดตอ.............................................

ลงชื่อผูมีอํานาจ………………………………................................................
(.................................................................)

ตําแหนง…………………..………………………………………………………

สงแบบตอบรับภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2557เทาน้ัน
เบอร FAX สงแบบตอบรับ: 038-354-589
หรือท่ีอีเมล :  oasbrj@src.ku.ac.th
เบอรสอบถาม:038-354-580-4 ตอ 2634,2667



แบบตอบรับการเขารวมแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปท่ี 19

และงานเกษตรศรีราชาแฟร ครั้งท่ี 9 ประจําป 2557
วันท่ี 24 - 29 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

ช่ือ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ...........................................

หมายเลขโทรศัพท ................................................................ หมายเลขโทรสาร .................................................

องคกรนิสิตที่รับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการวันที่แขงขัน วันอาทิตยที่24 สิงหาคม 2557

ลําดับ
ท่ี

ประเภทการแขงขัน ระดับ เวลา ช่ือ-สกุล ผูแขงขันทีมท่ี 1 ช่ือ-สกุล ผูแขงขันทีมท่ี 2

1.

การแขงขัน
The fantasticLOGO

game แบรนดแฟนพันธุแท

มัธยมศึกษา
ตอนตน

(ม.1-ม.3)
08.00-12.00 น.

1…………………………………….….
2………………………………..………
3………………………………………….

1…………………………………….
2………………………………..…
3……………………………………

2.
การแขงขัน

The fantasticLOGO
game แบรนดแฟนพันธุแท

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.4-ม.6)

13.00-16.00 น.

1…………………………………………
2………………………………………….
3………………………………………….

1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………

ชื่อ-นามสกุล คร/ูอาจารย/เจาหนาท่ีควบคุมนักเรียน ............................................................... เบอรติดตอ.............................................

สงแบบตอบรับภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2557เทาน้ัน
เบอร FAX สงแบบตอบรับ: 038-354-589
หรือท่ีอีเมล :  oasbrj@src.ku.ac.th
เบอรสอบถาม:038-354-580-4 ตอ 2634,2667

ลงชื่อผูมีอํานาจ………………………………................................................
(.................................................................)

ตําแหนง…………………..………………………………………………………



แบบตอบรับการเขารวมแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปท่ี 19

และงานเกษตรศรีราชาแฟร ครั้งท่ี 9 ประจําป 2557
วันท่ี 24 - 29 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

ช่ือ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ...........................................

หมายเลขโทรศัพท ................................................................ หมายเลขโทรสาร .................................................

องคกรนิสิตที่รับผิดชอบ คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชาวันที่แขงขัน วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556

ลําดับ
ท่ี

ประเภทการแขงขัน ระดับ เวลา ช่ือ-สกุล ผูแขงขันคนท่ี 1 ช่ือ-สกุล ผูแขงขันคนท่ี 2

1.

การแขงขันสุนทรพจน
หัวขอ “Look a forward

อนาคตประเทศไทยใน
สายตาเยาวชน”

มัธยมศึกษา
ตอนตน

(ม.1-ม.3)
08.00-12.00 น.

1……………………………………..…. 2………………………………..……

2.
ประกวดโครงงานResigning

Thailand “เดินหนาสู
อนาคตประเทศไทย 2020”

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(ม.4-ม.6)

13.00-16.00 น.

1…………………………………………
2………………………………………….
3………………………………………….
4………………………………………….
5………………………………………….

ชื่อ-นามสกุล คร/ูอาจารย/เจาหนาท่ีควบคุมนักเรียน ............................................................... เบอรติดตอ.............................................

สงแบบตอบรับภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2557เทาน้ัน
เบอร FAX สงแบบตอบรับ: 038-354-589
หรือท่ีอีเมล :  oasbrj@src.ku.ac.th
เบอรสอบถาม:038-354-580-4 ตอ 2634,2667

ลงชื่อผูมีอํานาจ………………………………................................................
(.................................................................)

ตําแหนง…………………..………………………………………………………
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