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หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบค าถามภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

************************************************************************************************** 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน   

1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ผู้เข้าแข่งขันจ านวน 2 คน ต่อ 1 ทีม 
3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งได้โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น 

 

2. หลักเกณฑ์การเข้าแข่งขัน  
รอบที่หนึ่ง :  ผู้ เข้าแข่งขันเขียนค าตอบ โดยฟังค าถามจากพิธีกร จ านวน 15 ข้อ (โดยเนื้อหา

ครอบคลุม 3 หัวข้อ ได้แก่ General knowledge about ASEAN, SCIENCE, World Knowledge  คัดให้
เหลือจ านวน 5 โรงเรียน **  

รอบท่ีสอง :  ผู้เข้าแข่งขันเขียนค าตอบ โดยฟังค าถามจากพิธีกร จ านวน 10 ข้อ (โดยเนื้อหาครอบคลุม 
3 หัวข้อ ได้แก่ General knowledge about ASEAN, SCIENCE, World Knowledge  คัดให้เหลือจ านวน 3 
โรงเรียน ** 

รอบที่สาม : ฟังค าถามจากพิธีกร  แล้วรีบกดกริ่งเพ่ือตอบค าถาม ทีมใดกดได้ก่อนมีโอกาสตอบ ถ้า
ตอบถูกเข้ารอบไปรอชิงชนะเลิศ  ถ้าตอบผิดให้เริ่มใหม่    

รอบชิงชนะเลิศ : ฟังค าถามจากพิธีกร แล้วรีบกดกริ่งเพ่ือตอบค าถาม ทีมใดกดได้ก่อนมีโอกาสตอบ  
ทีมใดตอบได้ 5 ข้อก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
** ถ้าคะแนนเท่ากันล าดับสุดท้ายให้ใช้ค าถามพิเศษ 

 

3. รางวัลการแข่งขัน  
ส าหรับทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร และรางวัลดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้เงินรางวัล   700 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เงินรางวัล   500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้เงินรางวัล   300 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก 
รางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่ง ใบประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึก 

4. ก าหนดการแข่งขัน  
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

5. สถานที่รายงานตัวและแข่งขัน  
ห้องปฏิบัติการภาษา ชั้น3  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 

6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
อาจารย์กรรณิการ์  ประทุมโทน  081-5341243, อาจารย์ต้องหทัย   ทองงามข า  089-6442886 

 ส านักงานสาขาศิลปศาสตร์ 055-298438 ต่อ 1142 
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

“Open House…Open Opportunity Green Agriculture – Green University 

โอกาสของคนทันสมัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 

(งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560) 
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

สถานศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ตั้งอยู่เลขที่………………………ถนน………………………….…………… ซอย…………………………………….……………… 

ต าบล………………………………....อ าเภอ…………………………………....จังหวัด…………………………………………….. 
โทรศัพท์……………………………………………..…..โทรสาร……………………………………………….………………………. 
อีเมล์………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าชี้แจง  ให้ใส่เครื่องหมาย ลงใน  ในช่องที่จะเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งระบุรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้ชัดเจน 

 

❏ 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น…………………………. 
 2. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. เด็กชาย /เด็กหญิง……………………………………………………………………ระดับชั้น………………………. 
 2. เด็กชาย /เด็กหญิง……………………………………………………………………ระดับชั้น………………….…... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
❏ 2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………..... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
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❏ 3. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
 1. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น…………………………. 
 2. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 3. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 4. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 5. เด็กชาย /เด็กหญิง…………………………………………………………………ระดับชั้น………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
 อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 

 

❏ 4. การแข่งขันทักษะเรียกชื่อสัตว์น้ า 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………………………………………………. 
อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 
อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 5. การแข่งขันจับปลา 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 6. การแข่งขันไก่อบฟาง 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
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❏ 7. การแข่งขันจับสุกร 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 8. การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้านมเทียม 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 9. การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 10. การแข่งขันจรวดขวดน้ า 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 3. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
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❏ 11. การแข่งขันจัดแจกันดอกไม้ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับ.............................................................................................................  
 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 12. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 13. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 14. การแข่งขันตอบปัญหาด้านดินและปุ๋ย 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
 

❏ 15. การแข่งขันตอบปัญหาด้านข้าวปลอดภัย 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน   

 1. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น……………………….…. 
 2. นาย /นางสาว………………………………………………………………………ระดับชั้น………………………….. 
 อาจารย์ผู้ควบคุม…………………………………………………………..……...โทรศัพท์……………………………... 

อาจารย์ผู้ควบคุม………………………………………………………….……….โทรศัพท์……………………………... 
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ขอรับรองว่านักเรียนที่สมัครแข่งขันมีคุณสมบัติตามระเบียบการแข่งขัน และได้รับทราบระเบียบการแข่งขัน 
พร้อมทั้งยินดีปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ 

 
 
 

              ลงชื่อ…………………………………………………………… 

                   (…………………………………………………………….) 
           ต าแหน่งบริหาร……………………………………………………………… 

                           วันที่………..…เดือน…………………….....2560 
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หมายเหตุ    
1. เอกสารใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาเพ่ิมจ านวนได้ หรือ สแกนจาก QR Code หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 

www.plc.rmutl.ac.th 
2. โปรดตรวจสอบช่วงชั้น และเวลาที่ท าการแข่งขัน 
3. ส่งใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

เลขที่ 52  หมู่ 7  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000  วงเล็บมุมซอง “เปิดรั้วราชมงคล
ล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์” (ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์) 

4. สามารถสมัครได้  4  ช่องทาง คือ (ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560) 
4.1. โทรสารหมายเลข 0 5529 8440 
4.2. ส่งใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก เลขที่ 52  หมู่ 7  ต าบลบ้านกร่าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
4.3. โทรศัพท์แจ้งความจ านง (แล้วส่งใบสมัครตามไปภายหลังไม่เกินวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560) 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
                     โทร. 055-298-438  โทรสาร 055-298-440 

- คณะวิทยาศาสตร์ฯ  โทร. 055-298-438 ต่อ 1999 
- ดร.นันทยา  เก่งเขตร์กิจ  โทร. 061-592-2665 
- ดร.โสภณา  ส าราญ  โทร. 081-688-2562 
- นางสาวทิพย์สุดา พรมรักษา        โทร. 096-669-0626 

4.4. E-mail  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  :   agri_sci_plc@hotmail.com 
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