




วันท่ีจัด เวลา ระดับท่ีแข่งขัน

จันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2561

09.00-16.00 น. การแข่งขันสร้างเคร่ืองยิงลูกเทนนิสจากไม้ยูคา (ยิงตรงเป้า)
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

อังคารท่ี  28 สิงหาคม 2561

07.30-16.00 น. การแข่งขันประดิษฐ์เรือขนส่งจ าลองบังคับวิทยุ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

พุธท่ี 29 สิงหาคม 2561

07.30-16.00 น. การแข่งขันประดิษฐ์เรือขนส่งจ าลองบังคับวิทยุ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

09.00-16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

พฤหัสบดีท่ี 30 สิงหาคม 2561

12.00-16.00 น. การแข่งขันทางวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐี”
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม 2561

08.00-16.00 น.

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือการ    
พัฒนาอย่างย่ังยืน ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี(HRH Princess 
Chulabhorn’s Cup, KU-SRC Math&Sciences for Sustainable 

Development Competition) คร้ังท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

 

ก าหนดรายการกิจกรรมท่ีจัดการแข่งขันทางวิชาการ งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี 2561
ระหว่างวันท่ี 27- 31 สิงหาคม พ.ศ.2561

สถานท่ี

จัดโดยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

อาคาร 13 พลศึกษา

ตึกใหม่คณะพานิชยนาวี
นานาชาติ

จัดโดยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ตึกใหม่คณะพานิชยนาวี
นานาชาติ/สระว่ายน้ า

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

อาคาร 13 พลศึกษา

จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ

อาคาร 13 พลศึกษา

อาคาร 13 พลศึกษา



 

 

 
๑. คณะที่รับผิดชอบการแข่งขัน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา 
๒. ชื่อการแข่งขัน   : การแข่งขันสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสจากไม้ยูคา (ยิงตรงเป้า) 
๓. ระดับชั้น   : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) 
๔. ประเภทการแข่งขัน  : การแข่งขันเชิงปฏิบัติการ 
๕. วัน – เวลาแข่งขัน  : วันท่ี 27 สิงหาคม 2561  เวลาการแข่งขัน 9.00-16.00 น. 
๖. สถานที่การแข่งขัน   : อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
๗. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขนั : 

๗.๑ การแข่งขันประเภททีม ทีมละไมเ่กิน 5 คน สามารถส่งได้โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น                       
พร้อมกับอาจารยผ์ู้ควบคมุทีม 

๗.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิส ด้วยรูปแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของตน โดยคณะกรรมการ
การแข่งขันจะจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขันไว้ให ้

๗.๓ ระยะเวลาทีผู่้เข้าแข่งขันใช้ในการสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิส ต้องไม่เกนิ 3 ช่ัวโมง 

๗.๔ ขนาดโครงสร้างของฐานเครื่องยิงลูกเทนนิส จะต้องกว้าง x ยาว ไมเ่กิน 1 x 1.5 เมตร 

๗.๕ เครื่องยิงลูกเทนนิสต้องใช้หลักการของเรื่องคานในทางฟิสิกส์ เพื่อท าการยิงลูกเทนนิสออกไปในวิถีโค้ง 

๗.๖ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าเครื่องยิงลูกเทนนิสมาให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนท าการแข่งขันทุกครั้ง 

๗.๗ ล าดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการลงทะเบียน 

๗.๘ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม จะไดร้ับลูกเทนนิส ทีมละ 1 ลูก เพื่อท าการทดสอบเครื่องยิงก่อนการแข่งขัน 

๗.๙ การแข่งขันจะจัดเพยีงแค่ 1 รอบ เท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถยิงลูกเทนนิสได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ภายในเวลา 
15 นาที หากเกินจากระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดจะท าการหักคะแนนการแข่งขัน 5 คะแนน/นาที 

๗.๑๐ ขณะท าการแข่งขัน ผูเ้ข้าแข่งขันจะต้องตั้งเครื่องยิงไว้ในจดุยิง ขนาดพื้นที่ กว้าง x ยาว ไม่เกิน 2 x 2 
เมตร   ท่ีคณะกรรมการก าหนดไวเ้ท่านั้น 

๗.๑๑ กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะตดัสินด้วยการแข่งขันอีก 1 รอบ จนไดผู้้ชนะ 

๗.๑๒ ไม่อนุญาตให้ครผูู้คุมทีมเข้าไปในสนามแข่งขัน เพื่อให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือ ในขณะที ่

  ก าลังแข่งขัน 

หมายเหตุ :  กติกาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

๘. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการแข่งขัน 

๘.๑ ไม้ยูคาลิปตสั เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เส้นรอบวง 16 ซม. ยาว 3 ม. จ านวน 5 ท่อน/กลุ่ม 

 ๘.๒ ลูกเทนนิส ขนาดมาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 6.35-6.67 ซม. (2-2 5.8 น้ิว) จ านวน 3 ลูก/กลุ่ม 

 ๘.๓ หนังยางวงใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5-5 ซม./เส้น (โดยประมาณ) ขนาดถุง 0.5 กก. จ านวน 2 ถุง/กลุ่ม 

 ๘.๔ เชือกฟางเส้นเล็ก ขนาดของเชือก 2 นิ้ว จ านวน 4 ม้วน/กลุ่ม  

๘.๕ เลื่อยตดัไม ้(bow saw) ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 ป้ืน/กลุ่ม 

๘.๖ ใบเลื่อย ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 1 ใบ/กลุ่ม 

การแข่งขัน สรา้งเครื่องยิงลูกเทนนสิจากไมยู้คา(ยิงตรงเป้า) 



๘.๗ กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 2 อัน/กลุ่ม 

๘.๘ ขวดน้ าดื่มตราคริสตลั ขนาด 1500 มล. จ านวน 2 ขวด/กลุ่ม  

๙. เกณฑ์การตัดสิน 

๙.๑ คณะกรรมการจะตัดสินการให้คะแนนจากลูกเทนนิสทีต่กกระทบพืน้ตามเป้าคะแนนท่ีคณะกรรมการ 
 เป็นคนจัดท าขึ้น            

๑๐. ก าหนดการ 

 เวลา 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าแข่งขันท าการสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิส 

 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักการแข่งขัน 

เวลา 13.00 - 16.00 น. เริ่มท าการแข่งขันเครื่องยิงลูกเทนนิสของผู้เข้าแข่งขันทีมแรก โดยแต่ละทีมมีเวลาท า 

การแข่งขัน 15 นาที แข่งขันตามล าดับการลงทะเบยีนจนครบทุกทีม 

 เวลา 16.00 – 16.30 น. พิธีมอบรางวัล 

๑๑. รางวัลการแข่งขัน : 

 ทีมชนะเลิศ  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโลห่์และประกาศนียบตัร 

 ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

 ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะไดร้ับประกาศนียบัตร/อาจารยผ์ู้ควบคุมทมีทุกทีมจะได้รับประกาศนยีบัตร 

 

 

การส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ word เท่านั้น ที่  e-mail  :  oasbrj@src.ku.ac.th 

ผู้ประสานงานส่งทีมการแข่งขัน :นายบุเรงนอง จักรมุณี  .โทร 086-823-4399 

ผู้ประสานงานกติกาการแข่งขัน : 1. นายนฤติพงษ์  พุทธวงษ์ โทร. 080-4303799 
/2.ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ โทร. 089-1128268 /3.นางสาวรัตนาภรณ์ ธนิกกุล โทร. 095-4977710 



 

 

 

1. ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน :  สโมสรนิสิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2. ชื่อการแข่งขัน :  การแข่งขันประดิษฐ์เรือขนส่งจ าลองบังคับวิทยุ 

3. ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4ม.6) หรือ เทียบเท่า 

4. ประเภทการแข่งขัน :  ประเภททีมละไม่เกิน 4 คน โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม (รับ 12 ทีมแรกที่ตอบรับเข้าร่วมก่อน) 

5. วัน-เวลาแข่งขัน : 28-29 สิงหาคม 2561 (รวม 2 วัน) 

6. สถานที่แข่งขันและอบรม :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
28 สิงหาคม 2561  เช้า  ตึกใหม่ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

บ่าย  ตึกใหม่ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
29 สิงหาคม 2561  เช้า  ตึกใหม่ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

บ่าย  อาคารสระว่ายน  า 
7. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน : 

7.1 ใช้หลักการสร้างเรือทั่วไปเพ่ือท าภารกิจตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
7.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันประดิษฐ์เรือให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
7.3 เรือจะต้องสร้างจากวัสดุและอุปกรณ์ท่ีทางคณะกรรมการเป็นผู้เตรียมไว้ให้เท่านั น 
7.4 ผู้เข้าร่วมห้ามน าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือส่วนตัวเข้ามาในสถานที่จัดการแข่งขัน 
7.5 หากผู้แข่งขันท าผิดกติกาจะถูกเตือนในครั งแรก และถ้าท าผิดอีกครั งจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 
7.6 ในวันแข่งขันการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ นสุด 
 

8.เกณฑ์การตัดสิน 
  คะแนนรวมทั งสิ น 100 คะแนน โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองหัวข้อดังนี  

8.1 น าเสนอผลงานด้วยการบรรยาย [20 คะแนน] 
 มีเวลาน าเสนอกลุ่มละ 5 นาที 
 คะแนนการน าเสนอตัดสินจาก  

1) แนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้าง [10 คะแนน] 
2) ความสวยงามของเรือที่สร้าง [10 คะแนน] 

8.2 การแข่งขันท าภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบเวลาที่ก าหนด [80 คะแนน] 

 ผู้แข่งขันมีเวลา 15 นาที เพื่อท าภารกิจทั งสามรูปแบบ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกว่าจะท าหรือไม่ท าภารกิจใด
ก็ได้ (ลักษณะสนามจะเป็นตามรูปที่แนบไว้ท้ายเอกสารนี ) 

 ภารกิจที่ 1 [10 คะแนน]: แข่งทางตรงเรือเปล่าโดยวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่ 1 (ถือว่าส าเร็จเมือเข้าไปยัง
วงกลมของจุดที่ 1) 

การแข่งขันประดิษฐ์ “เรือขนส่งจ าลองบังคับวิทยุ” 



 ภารกิจที่ 2 [40 คะแนน]: แข่งทางตรงโดยบรรทุกสิ่งของจากจุดที่ 1 ไปส่งยังจุดที่ 2 โดยจะได้คะแนนตาม
จ านวนสิ่งของที่ส่งส าเร็จ (ถือว่าท าภารกิจส าเร็จเมื่อส่งของได้อย่างน้อย 1 ชิ น) 

 ภารกิจที่ 3 [20 คะแนน]: แข่งบังคับเรือไปตามช่องทางที่ก าหนดโดยเริ่มจากจุดที่ 2 ไปยังเส้นชัย ซึ่งจะได้
คะแนนตามจ านวนช่องทางที่ผ่านได้ส าเร็จ โดยไม่ชนทุ่นที่วางไว้ (ถือว่าท าภารกิจส าเร็จเมื่อผ่านได้อย่างน้อย 1 
ช่อง) 

 คะแนนจากเวลารวมในการวิ่งเข้าเส้นชัย [10 คะแนน]: 
 เรียงตามล าดับจากคนที่ท าเวลาเร็วสุดได ้10 คะแนน และลดหลั่นไปทีมละ 1 คะแนน จนสุดที่ 0 คะแนน 
 ถ้าท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งไม่ส าเร็จ จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนของเวลารวม 

9.อุปกรณ์ที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ 

9.1 อุปกรณ์ท่ีแต่ละกลุ่มได้รับ 

- โฟมก้อน - ชุดน็อตยึดมอเตอร์ 
- โฟมแผ่น - กระดาษทราย 
- มอเตอร์ 1ตัว - ที่ขูดโฟม 
- เซอร์โว 1ตัว - ชุดท่อและชุดเพลาสปริง 
- ชุดหางเสือ - ใบจักร 
- มีดคัตเตอร์และกรรไกร  

 

9.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน 

 ปืนกาว 
 เทปใยสัปปะรด 
 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 

9.3 อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ร่วมกันตอนทดสอบและแข่งขัน 

 รีโมทควบคุม 
 ชุดกล่องกันน  าซึ่งบรรจุอุปกรณ์ดังนี  

o แบตเตอรี่ 
o ตัวรับสัญญาณบังคับวิทยุ 
o ตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ (ESC) 

  



10. ก าหนดการการแข่งขันและจัดอบรม: 

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

07.30-08.00 - ลงทะเบียน ตึกใหม่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

08.00-08.30 - อบรมการออกแบบและประดิษฐ์เรือ ตึกใหม่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

08.30-12.00 - ออกแบบและประดิษฐ์เรือบังคับส าหรับการแข่งขัน ตึกใหม่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

12.00-13.00 - พักเท่ียง  

13.00-16.00 - ออกแบบและประดิษฐ์เรือบังคับส าหรับการแข่งขัน 
- จับฉลากล าดับการแข่งขัน 
- จับฉลากแบ่งกลุ่มและล าดับการทดลองและปรับแต่ง
เรือ (ชี แจงโดย Staff ในภายหลัง) 

ตึกใหม่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

***หมายเหตุ:หลังจากจบกิจกรรมในวันแรก ทุกทีมจะต้องส่งเรือให้ Staff (นิสิต) เป็นผู้ดูแลเก็บรักษาไว้ และเริ่มท าต่อ
ในเช้าวันถัดไป 

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.00-
08.30 

- รับเรือของกลุ่มตนเองคืนจาก Staff และตรวจสอบความ
เรียบร้อยของเรือ 

ตึกใหม่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

08.30-
11.45 

- ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขเรือส าหรับการแข่งขัน (ชี แจงโดย 
Staff ในภายหลัง) 

ตึกใหม่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

12.00-
13.00 

- พักเท่ียง ***หมายเหตุ: staff จะเป็นผู้ขน
ย้ายเรือทั งหมดไปยังสถานที่จัดการ
แข่งขัน  

13.00-
13.25 

- แต่ละทีมรับเรือคืนและเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขัน อาคาร13 (สระว่ายน  า) 

13.30-
17.00 

- เริ่มการแข่งขัน (ทุกทีมไม่สามารถทดสอบหรือปรับแต่งได้อีก
แล้ว) 
- จบการแข่งขัน ประกาศผลคะแนนและมอบรางวัล 

อาคาร13 (สระว่ายน  า) 

***หมายเหตุ: ก าหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมของจ านวนทีมท่ีเข้าร่วม 
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11. รางวัลการแข่งขัน 

ทีมชนะเลิศ   จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร  
ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม  จะได้รับใบประกาศนียบัตร 

 
 

 

 

แผนผังสนามแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ word เท่านั้น ที่  e-mail  :  oasbrj@src.ku.ac.th 

ผู้ประสานงานการส่งทีมแข่งขัน :นายบุเรงนอง จักรมุณี  .โทร 086-823-4399 

ผู้ประสานงานกติกาการแข่งขัน : นาย  นฤปนาถ  ชูคง (นิสิต)  โทร. 096-168-2928 
                                          นาย  สิทธิพร  บุญยัง  (นิสิต)  โทร. 087-501-1367 



 

 
 
 

1. สโมสรนิสิตคณะ : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
2. ชื่อการแข่งขัน :  การแข่งขันทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  
3. ระดับชั้น :  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
4. ประเภทแข่งขัน : ประเภททีม ทีมละ 3 คน ไม่จ ากัดทีม 
5. วันเวลาแข่งขัน :  วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 
6. สถานที ่:  อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
7. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน :  

7.1 ผู้แข่งขันต้องก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้นๆในปีการศึกษา 2561 
7.2 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนนั้น 
7.3 กติกาการแข่งขัน 

รอบท่ี 1    
กติกา ตอบค าถามท่ีก าหนดให้ในเวลาที่ก าหนด 
  - รอบท่ี 1   20 วินาที ค าถาม 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
  - รอบท่ี 2  15 วินาที ค าถาม 6 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 
  - รอบท่ี 3  10 วินาที ค าถาม 4 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 

รวมทั้งหมด 20 ข้อ 30 คะแนน (รวมโบนัส 3 คะแนน) คัดเลือกทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับเพื่อ
เป็น 10 ทีมสุดท้าย เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 
รอบท่ี 2 
  กติกา          10 ทีมที่เหลือต้องตอบค าถามท่ีก าหนดให้โดยยกป้ายค าตอบ ถูก หรือ ผิด โดยจะคัดให้เหลือเพียง 
3 ทีมสุดท้ายเพ่ือเข้าแข่งขันรอบที่ 3  
รอบท่ี 3  
กติกา แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (Speech) ในหัวข้อ “ผู้น าในศตวรรษที่ 21”  ผู้เข้าแข่งขัน 3 ทีม

สุดท้ายมีเวลาในการเตรียมตัว 5 นาที และใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ ทีมละ 5 นาที 
 

 8.เกณฑ์การตัดสิน   
1.โครงสร้างการพูด  - ค าน า ( การแนะน าตนเองน า เข้าสู่เนื้อเรื่อง ) / เนื้อเรื่องผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่

ก าหนด / การด าเนินเรื่อง พูดเรียงล าดับความส าคัญของเรื่อง / ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2. ศิลปะการน าเสนอ -ลีลาวาทศิลป์ชวนฟัง / น้ าเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะการพูดได้ถูก สอดคล้อง 
3.ความคิด – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีเหตุผลน่าเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า / มีไหวพริบในการแก้ปัญหา  
4.บุคลิกภาพ –ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า /กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับ

เรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหา /ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

การแข่งขันทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  
 

พลิกอ่านต่อด้านหลัง 



 10.  ก าหนดการ :  
08.30 น.   ลงทะเบียน ณ อาคาร 13 (อาคารพลศึกษา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
09.00 น.  เกมแข่งขันรอบที่ 1 
10.10 น.   พักเบรกรับประทานอาหารว่าง 
10.20 น.  เกมการแข่งขันรอบที่ 2 
11.10 น.  พักเบรก 
11.20 น.  เกมการแข่งขันรอบที่ 3 
12.00 น.   สรุปผลการแข่งและมอบรางวัล 

*หมายเหต ุก ำหนดกำรอำจเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 

 11.  รางวัลการแข่งขัน : 

  ทีมชนะเลิศ    เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัล และประกาศนียบัตร 
  ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
  ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
  ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม  ได้ประกาศนียบัตร 

การส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ word เท่านั้น ที่  e-mail  : oasbrj@src.ku.ac.th 
ผู้ประสานงานการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน : นายบุเรงนอง จักรมุณี  โทร 086-823-4399 
ผู้ประสานงานกติกาการแข่งขัน : 095-558-1413 นายชัยณรงค์ ชุติรัตนา ( พ่ีตี๋ ) นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
การสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ตามลิงค์นี้และ Download คู่มือการแข่งขันได้ตาม QR Code  

 

 



 
1. สโมสรนิสิตคณะ :  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
2. ชื่อการแข่งขัน : การแข่งขันทางวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐี” 
3. ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 
4. ประเภทแข่งขัน : ประเภททีม โรงเรียนละไม่เกิน 3 คนเท่านั้น โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น 
5. วัน-เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 
6. สถานที่แข่งขัน : อาคาร 13  พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
7. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน: 

เกณฑ์การรับสมัคร 
1. ทีมท่ีจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. จ านวนสมาชิกในแต่ละทีมต้องมีจ านวน 3 คน 
3. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ไม่เกิน 1 ทีม 
4. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันแข่งขัน 

รายละเอียด 
การแข่งขันใช้ระบบเก็บคะแนนจากสินทรัพย์ที่สะสมความมั่งคั่งในรูปแบบของการประยุกต์ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น            
2 รอบ ดังนี้ 

กติกาการแข่งขัน 

รอบท่ี 1  แบบแบ่งสาย สายละ 4-5 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะได้รับการ์ดสิ่งของแบบสุ่มและเงินสดจ านวนเท่าๆกัน เพ่ือใช้ในการ
แลกเปลี่ยนและสะสมเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยวิธีการนับคะแนนจะคิดจากมูลค่าสินทรัพย์ที่สร้างได้รวมกับเงินสดที่
เหลืออยู่ ซึ่งทีมที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละสาย จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศในรอบที่ 2 

รอบที่ 2  แชมป์สายจะได้รับการ์ดสิ่งของแบบสุ่มและเงินสดจ านวนเท่าๆกัน เหมือนในรอบที่ 1 แต่จะถูกจ ากัดจ านวน
สินทรัพย์ที่สามารถสร้างได้ โดยวิธีการนับคะแนนจะคิดจากมูลค่าสินทรัพย์ที่สร้างได้รวมกับเงินสดที่เหลืออยู่  ซึ่งทีมที่มี
คะแนนสูงสุดจะเป็นทีมที่ชนะเลิศ 

8. อุปกรณ์ที่กรรมการจะเตรียมให้ 

  -เตรียมให้ในวันแข่งขันทั้งหมด                          
9 ก าหนดการวันแข่งขัน  

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน 
13.00-13.45 น. พิธีเปิด และ อธิบายกติกาการแข่งขัน 
13.45-15.00 น. แข่งขันรอบที่ 1 
15.00-15.45 น. แข่งขันรอบที่ 1 
15.45-16.00 น. พิธีปิด และประกาศรางวัล 

 

การแข่งขันทางวิชาการ 
หัวข้อการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐี” 

พลิกอ่านต่อด้านหลัง  



10. รางวัลการแข่งขัน: 

 ชนะเลิศ     เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1    เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน   ได้ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน 
อาจารย์ผู้ควบคุม    ได้ประกาศนียบัตรควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

การส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ word เท่านั้น ที่  e-mail  :  oasbrj@src.ku.ac.th 

ผู้ประสานงานการส่งเข้าแข่งขัน :นายบุเรงนอง จักรมุณี  โทร. 086-823-4399 

ผู้ประสานงานกติกาการแข่งขัน : นายสิริวัฒน์ วงศ์ประเสริฐผล โทร. 090-996-2446 
 



 
 
 
 
 
 
1. คณะที่รับผิดชอบการแข่งขัน :  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
2. ชื่อการแข่งขัน :  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(HRH Princess Chulabhorn’s Cup, KU-SRC Math&Sciences for Sustainable 
Development Competition) ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3. ระดับชั้น :   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
4. การแข่งขันประเภท : ประเภททีม ทีมละ 3 คน โรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีม 
5. วัน-เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 -16.00 น. 
6. สถานที่แข่งขัน : อาคาร 13 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
7. หลักการและเหตุผล   

องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทและความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและสามารถน าพาไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยี การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างศักยภาพทางการผลิตและการบริการเพ่ือยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นแบบอย่างส าคัญที่แสดงพระปรีชาสามารถในการน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติผ่านโครงการพระราชด าริมากมายตลอดระยะเวลาที่ทรงราชย์จนเป็นที่
ประจักษ์แก่พสกนิกรไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
รวมทั้งความตระหนักในความส าคัญของการผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกร เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน
การส่งมอบทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี จึงก าหนดจัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี        
(HRH Princess Chulabhorn’s Cup, KU-SRC Math&Sciences for Sustainable Development Competition) 
ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นให้
ความสนใจกับสาขาวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ประสบการณ์อัน
เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดเป้าหมายการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ชิงถ้วยพระราชทาน 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(HRH Princess Chulabhorn’s Cup, KU-SRC Math&Sciences for 

Sustainable Development Competition)  
ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



8. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเป็นการเทอดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถในการ
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาแก่สังคม 
9. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน : 
 9.1 ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับให้ครบถ้วน และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน 
และรับรองส าเนาถูกต้อง  

9.2 เกณฑ์การตัดสิน   การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
 รอบคัดเลือก เป็นการท าข้อสอบพร้อมกันทุกทีม เพ่ือคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด เพ่ือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
จ านวน 10 ทีม  
 ค าถามตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน  
 ** ทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกจะผ่านเข้ารอบถัดไป หากมีอันดับที่ 10 มากกว่า 1 ทีม จะนับจากเวลา

ผู้ที่ส่งค าตอบเร็วที่สุด 
 ** หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนและมีเวลาในการท าข้อสอบเท่ากัน จะใช้ค าถามส ารองในการตัดสิน 
 
 รอบชิงชนะเลิศ เป็นการตอบค าถามแบบถามตอบ โดยผู้ที่เข้าแข่งขันจะตอบค าถามข้อเดียวกัน การเลือก
ค าถามจะมาจากการจับข้อค าถามโดยผู้เข้าแข่งขัน 
 ค าถามตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน 
 ** การก าหนดที่นั่งและล าดับผู้เลือกค าถามจะมาจากการจับฉลากจากตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน  
 ** ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกค าถามได้จาก 6 หัวข้อ โดยสามารถเลือกได้สาขาวิชาละไม่เกิน 2 ค าถาม 
 **กติกาพิเศษ Challenge : ผู้แข่งขันสามารถขอ Challenge ค าถามได้โดยจะต้องแจ้งกรรมการก่อนอ่าน

ค าถาม โดยคะแนน การ  Challenge นั้น ตอบถูกได้ 2 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้  -1 คะแนน          
การ Challenge แต่ละทีมสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินทีมละ 3 ครั้ง 

 
10.ความรู้ที่ใช้ในการแข่งขัน: ใช้ความรู้ 6 หัวข้อ ดังนี้ 

1. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรและพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
3. วิชาฟิสิกส์ 
4. วิชาเคมี 
5. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา 
6. กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



11. ก าหนดการ : 
08.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
09.00 น.   แข่งขันรอบคัดเลือก 
12.00 น.  ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
12.45 น.  ลงทะเบียนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
13.30 น.    แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
16.00 น.        ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันและมอบรางวัล 
 

12. โลร่างวัลและประกาศนียบัตร : 
 ทีมชนะเลิศ    ได้รับถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

     เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทุนการศึกษา 10,000  
    บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

  
หมายเหตุ  
 1. กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 3. ผู้จัดงานจัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ประสานงาน 
 4.ผู้ที่สามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับประกาศนียบัตรทุกคนเกียรติบัตรนี้สามารถให้เป็นส่วนหนึ่งในการ

พิจารณารับเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ในระบบ TCAS1 หรือการรับเข้าที่ทางคณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ด าเนินการ ในปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 

 
 

 

การส่งแบบตอบรับเป็นไฟล์ word เท่านั้น ที่  e-mail  :  oasbrj@src.ku.ac.th 

ผู้ประสานงานส่งทีมการแข่งขัน : นายบุเรงนอง จักรมุณี  โทร 086-823-4399 

ผู้ประสานงานกติกาการแข่งขัน : นายธนภพ สอนดี    โทร 089-936-6271 



แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีท่ี 23 

และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2561 
วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 

ชื่อ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ........................................... 
 

หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................  หมายเลขโทรสาร ................................................. 
 

คณะที่รับผิดชอบ คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รีราชา 
 

วันที่แข่งขัน  วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทการแข่งขัน 
 

ระดับ 
 

เวลา ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันทีม 

1 
การแข่งขันสร้างเครื่องยิง

ลูกเทนนิสจากไม้ยูคา  
(ยิงตรงเป้า) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
7.30-16.00 

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

 

ชื่อ-นามสกุล ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน ....................................................... เบอร์ติดต่อ............. ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี 17 สงิหาคม 2561 เท่านั้น 
ส่งแบบตอบรับ: พิมพ์รายละเอียดตามแบบเป็นไฟล์  microsoft word  จะพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้หรือ
แบบพิมพ์ช่ือรายการแข่งขัน ช่ือนักเรียน และคุณครู แบบหน้า A 4 ธรรมดาส่งมากไ็ด้  โดยส่งมาทาง
เมลเ์ท่านั้น  หากไมส่ามารถส่งทางเมล์ได้ สามารถตดิต่อได้ตามเบอร์สอบถามด้านล่างนี้ 
อีเมล์ :  oasbrj@src.ku.ac.th    เมื่อไดร้ับแล้วจะแจ้งกลับทางเมล์ให้ทราบ 
เบอร์สอบถาม: 086-823-4399 นายบุเรงนอง 

mailto:oasbrj@src.ku.ac.th


 
แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ  

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 23 
และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2561 

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 

ชื่อ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ........................................... 
 

หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................  หมายเลขโทรสาร ................................................. 
 

 
คณะที่รับผิดชอบ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 
 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทการแข่งขัน 
 

ระดับ 
 

เวลา ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันทีม 

1 
การแข่งขันประดิษฐ์เรือ
ขนส่งจ าลองบังคับวิทยุ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
7.30-16.00 

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

 

ชื่อ-นามสกุล ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน ....................................................... เบอร์ติดต่อ............ .......................... 
   

 

 
 
 
 

 
 

** รับจ านวนจ ากัด (รับ 12 ทีมแรกที่ตอบรับเข้าร่วมก่อน) เท่านั้น**  

ส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี 17 สงิหาคม 2561 เท่านั้น 
ส่งแบบตอบรับ: พิมพ์รายละเอียดตามแบบเป็นไฟล์  microsoft word  จะพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้หรือ
แบบพิมพ์ช่ือรายการแข่งขัน ช่ือนักเรียน และคุณครู แบบหน้า A 4 ธรรมดาส่งมากไ็ด้  โดยส่งมาทาง
เมลเ์ท่านั้น  หากไมส่ามารถส่งทางเมล์ได้ สามารถตดิต่อได้ตามเบอร์สอบถามด้านล่างนี้ 
อีเมล์ :  oasbrj@src.ku.ac.th    เมื่อไดร้ับแล้วจะแจ้งกลับทางเมล์ให้ทราบ 
เบอร์สอบถาม: 086-823-4399 นายบุเรงนอง 

 
 

วันฝึกอบรม วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561(ฝึกอบรมการประดิษฐ์เรือ) 

วันที่แข่งขันวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561   (ท าการแข่งขันจริง) 

mailto:oasbrj@src.ku.ac.th


แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีท่ี 23 

และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2561 
วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 

 
ชื่อ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ........................................... 

 

หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................  หมายเลขโทรสาร ................................................. 
 
 
 

คณะที่รับผิดชอบ คณะวทิยาการจัดการ 
 

วันที่แข่งขัน  วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 
 
         

ทีมที่ ประเภทการแข่งขัน 
 

ระดับ 
 

เวลา ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันทีม 

1 
การแข่งขันทางวิชาการ

ด้านบริหารธุรกิจ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
8.30-12.00 

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

2 
การแข่งขันทางวิชาการ

ด้านบริหารธุรกิจ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
8.30-12.00 

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

3 
การแข่งขันทางวิชาการ

ด้านบริหารธุรกิจ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
8.30-12.00 

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

 

ชื่อ-นามสกุล ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน ................................................. เบอร์ติดต่อ................................... 
 

** หากจะส่งทีมมากกว่า 3 ทมีใหส้ร้างบรรทดัเพิม่ตอ่ท้ายทีมที่ 3 มาได้เลย** 

 

 

 

 

 

  

ส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี 17 สงิหาคม 2561 เท่านั้น 
ส่งแบบตอบรับ: พิมพ์รายละเอียดตามแบบเป็นไฟล์  microsoft word  จะพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้หรือ
แบบพิมพ์ช่ือรายการแข่งขัน ช่ือนักเรียน และคุณครู แบบหน้า A 4 ธรรมดาส่งมากไ็ด้  โดยส่งมาทาง
เมลเ์ท่านั้น  หากไมส่ามารถส่งทางเมล์ได้ สามารถตดิต่อได้ตามเบอร์สอบถามด้านล่างนี้ 
อีเมล์ :  oasbrj@src.ku.ac.th    เมื่อไดร้ับแล้วจะแจ้งกลับทางเมล์ให้ทราบ 
เบอร์สอบถาม: 086-823-4399 นายบุเรงนอง 

mailto:oasbrj@src.ku.ac.th


 
แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ 

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 23 
และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2561 

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 

ชื่อ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ........................................... 
 

หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................  หมายเลขโทรสาร ................................................. 
 
 
 

คณะที่รับผิดชอบ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
 

วันที่แข่งขัน  วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทการแข่งขัน ระดับ เวลา ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน 

1. 
การแข่งขันทางวิชาการ 
หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ 

– เศรษฐี” 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

(ม.4-ม.6) 
12.30-16.30 

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

 

ชื่อ-นามสกุล ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน ................................................. เบอร์ติดต่อ................................... 
         

   

 
 
  ส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี 17 สงิหาคม 2561 เท่านั้น 

ส่งแบบตอบรับ: พิมพ์รายละเอียดตามแบบเป็นไฟล์  microsoft word  จะพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้หรือ
แบบพิมพ์ช่ือรายการแข่งขัน ช่ือนักเรียน และคุณครู แบบหน้า A 4 ธรรมดาส่งมากไ็ด้  โดยส่งมาทาง
เมลเ์ท่านั้น  หากไมส่ามารถส่งทางเมล์ได้ สามารถตดิต่อได้ตามเบอร์สอบถามด้านล่างนี้ 
อีเมล์ :  oasbrj@src.ku.ac.th    เมื่อไดร้ับแล้วจะแจ้งกลับทางเมล์ให้ทราบ 
เบอร์สอบถาม: 086-823-4399 นายบุเรงนอง 

mailto:oasbrj@src.ku.ac.th


แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ  
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 23 

และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2561 
วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี 

 
ชื่อ โรงเรียน/สถาบัน .............................................................................................................. จังหวัด ........................................... 

 
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................................  หมายเลขโทรสาร ................................................. 

 
 

คณะที่รับผิดชอบ คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา 
 

วันที่แข่งขัน  วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 
 
ทีมที่ ประเภทการแข่งขัน ระดับ เวลา ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน 

1. 
การแข่งขันตอบปญัหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ       

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
08.30 -15.00 

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

2. 
การแข่งขันตอบปญัหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ       

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
08.30 -15.00 

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

3. 
การแข่งขันตอบปญัหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ       

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
08.30 -15.00 

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

4. 
การแข่งขันตอบปญัหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ       

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
08.30 -15.00 

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

5. 
การแข่งขันตอบปญัหาวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ       

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) 

 
08.30 -15.00 

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

         

 
 
 

ส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี 17 สงิหาคม 2561 เท่านั้น 
ส่งแบบตอบรับ: พิมพ์รายละเอียดตามแบบเป็นไฟล์  microsoft word  จะพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้หรือ
แบบพิมพ์ช่ือรายการแข่งขัน ช่ือนักเรียน และคุณครู แบบหน้า A 4 ธรรมดาส่งมากไ็ด้  โดยส่งมาทาง
เมลเ์ท่านั้น  หากไมส่ามารถส่งทางเมล์ได้ สามารถตดิต่อได้ตามเบอร์สอบถามด้านล่างนี้ 
อีเมล์ :  oasbrj@src.ku.ac.th    เมื่อไดร้ับแล้วจะแจ้งกลับทางเมล์ให้ทราบ 
เบอร์สอบถาม: 086-823-4399 นายบุเรงนอง 

mailto:oasbrj@src.ku.ac.th

