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1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  

1.1 ระเบียบการประกวด  
 1.1.1 การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
  1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.1.2 การประกวดแต่ละระดับแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์        
  2) โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง หรือสํารวจ 
 1.1.3 เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลระดับเขตการศึกษาหรือระดับชาติ 
 1.1.4 ประกวดเป็นทีม ๆ ละ ไม่เกิน 3 คน โดยแต่ละทีมจะส่งโครงงานได้เพียง 1 เรื่อง เท่านั้น  
 1.1.5 ให้สถานศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยต้องแนบรายละเอียดให้ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มการสมัคร 
 1.1.6 การเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 
 1.1.7 การประกวด แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
  1) รอบที่ 1 รอบคัดเลือก หลังจากปิดรับสมัครในข้อ 1.1.6 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตาม
เอกสารบทความ (Science Project Article) ที่แนบมากับใบสมัคร และประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 
2565 
  2) รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบนําเสนอผลงาน ณ ห้อง 40205 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ 40206 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตึก 40 ในวันที่ 19 สิงหาคม 
2565 และประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
** หมายเหตุ ** 
          1. ผู้ประกวดต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นโครงงานประเภทใด  
   [ 1 ระดับ : 1 ทีม : 1 โครงงาน : 1 ประเภท ] 
          2. ในแต่ละระดับการแข่งขัน โรงเรียนสามารถส่งผลงานได้เพียงประเภทละ 1 โครงงานเท่านั้น  
   [ รวม 2 โครงงาน : 1 ระดับ : 1 โรงเรียน ]  

1.2 การสมัคร 
1.2.1 รับสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น โดยกรอกใบสมัคร ให้ครบถ้วนตามคําชี้แจง ทุกหัวข้อ 
1.2.2 ต้องแนบไฟล์บทความ (Science Project Article) ที่พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ใน 2 รูปแบบ 

ได้แก่ PDF file 1 ชุด และ Word file 1 ชุด  
1.2.3 ต้องแนบ Link ของ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาท ีที่นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ลงในใบสมัคร 

ดังนี้ 

http://www.science.rbru.ac.th/science_week.php


 1) เป็น Link ที ่Upload ขึ้น YouTube โดยตั้งค่าการเผยแพร่แบบ “ไม่เป็นสาธารณะ” และแชร์ 
Link มาแนบลงในใบสมัคร หรือ 

 2) เป็น Link ที ่Upload ขึ้นบน Cloud และแชร์ Link มาแนบลงในใบสมัคร 
หมายเหตุุ  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด โทรศัพท์ 081-7557720 
1.3 การลงทะเบียนและการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ) 

1.3.1 การประกวดให้ผู้ส่งโครงงาน ลงทะเบียนในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 08:30 น.   
ณ ห้อง 40205 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 40206 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตึก 40  

1.3.2 การนําเสนอ เป็นการนําเสนอแบบออนไซต์ (On site) โดยนักเรียนเจ้าของโครงงานต้องนําเสนอ      
กับสไลด์ประกอบการนําเสนอ วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์  โดยให้เวลา การน าเสนอ 15 นาที และกรรมการ
ซักถาม 10 นาที 

1.4 รูปแบบการเขียนบทความโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
1.4.1 คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับบทความ (Science Project Article) 

  การเตรียมต้นฉบับทความให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 
และกําหนดให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม TH SarabunPSK เท่านั้น องค์ประกอบของบทความต้องประกอบด้วยชื่อเรื่อง       ชื่อ
ผู้เขียน โรงเรียน/สถานศึกษา  ช่องทางการติดต่อผู้เขียน  บทความตอ้งมีบทคัดย่อภาษาไทยและคําสําคัญ (Keywords 
ประมาณ 3-5 คํา) และมีส่วนประกอบของบทความอย่างน้อยตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้   
        บทนํา  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ขอบเขตของการศึกษา  วิธีการดําเนินการศึกษา/ทดลอง   
ผลการศึกษา  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง    

1.4.2 ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับ 
1) ขนาดกระดาษ A4 
2) ขอบกระดาษ ขอบซ้าย 1.3 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว ขอบบน 1 นิ้ว และ ขอบล่าง 1 นิ้ว    
3) ระยะห่างระหว่างบรรทัด ใช้บรรทัดพิมพ์ระบบ 1 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Single space) 
4) ตัวอักษร ใช้ตัวอักษรกลุ่ม TH SarabunPSK ตามกําหนด ดังนี้ 

 

รายการ ขนาด รูปแบบ 

ชื่อเรื่อง (Title) 18 point ภาษาไทย กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

ชื่อผู้เขียนทุกคน 14 point 
14 point 

- ชื่อผู้เขียน  ภาษาไทย กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
- ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา  ภาษาไทย              
   กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

บทคัดย่อ 16 point 
14 point 

 
14 point 

- ชื่อ “บทคัดย่อ” กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
- เนื้อหาบทคัดย่อ ภาษาไทย ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
  ตัวธรรมดา 
- ค าส าคัญ ให้พิมพ์ต่อจากบทคัดย่อและควรเลือก   
  คําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ   
  3 ถึง 5 คํา ใช้ตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 



รายการ ขนาด รูปแบบ 

เนื้อหาของบทความ 16 point 
14 point 
14 point 

- หัวข้อหลักของบทความ กําหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 
- หัวข้อรองของบทความ กําหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 
- เนื้อหาของบทความ กําหนด ย่อหน้า 0.5 นิ้ว,  
  ตัวธรรมดา 

 
5) ภาพ การแทรกภาพในบทความ คําบรรยายภาพต้องอยู่ใต้ภาพและจัดชิดขอบซ้าย คําบรรยายภาพ

ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point, ตัวธรรมดา 
6) ตาราง การแทรกตารางในบทความ คําบรรยายตารางต้องอยู่เหนือตารางและจัดชิดขอบซ้าย         

คําบรรยายตารางใช้ตัวอักษรขนาด 14 point, ตัวธรรมดา 
7) รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

      การค้นคว้าข้อมูลและการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกําหนดแหล่งข้อมูลเพ่ือการสืบค้น 4 รปูแบบ 
ได้แก่ 1) หนังสือ/ตํารา/รายงาน  2) บทความในวารสารวิชาการ  3) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และ 4)                     สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซด์/หนังสือออนไลน์  เป็นต้น   โดยมีรูปแบบในการเขียนอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 
การเขียนอ้างอิงจากหนังสือ/ต ารา/รายงาน  
รูปแบบ : 
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)./เมืองที่พิมพ์/:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ตัวอย่าง : 
นิพนธ์  ตังคณานุรักษ์ และคณิตา  ตังคณานุรักษ์. (2550). หลักการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางเคมี. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in organisations: An introduction to organisational 

behaviour. 3rd ed. New York : McGraw-Hill.  
บทความในวารสารวิชาการ 
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(เล่มท่ี),/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง : 
ศุจีภรณ ์ อธิบาย. (2557). แพลงก์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ําในห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้งอุทยานแห่งชาติ 
 น้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 42(2), หน้า 327-340. 
Cukrov, N., Cmuk, P., Mlakar, M., & Omanović, D. (2008). Spatial distribution of trace metals in  
 the Krka river, Croatia: an example of the self-purification. Chemosphere, 72,  

pp. 1559-1566. 
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียน./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์./ระดับปริญญา/สาขาวิชา (ถ้ามี)/มหาวิทยาลัย. 
ตัวอย่าง : 
แสงสรรค์  ภูมิสถาน. (2545). ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน้ําในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ:  

กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Bureekul, T.  ( 1998) .  Major factor affecting industrial hazardous waste policy implementation in 

Thailand. Master Thesis, National Institute of Development Administration. 
 



สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ หนังสือออนไลน์  
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่สืบค้น)./ชื่อเรื่องหรือชื่อแฟ้มข้อมูล [ประเภทสื่อ]. แหล่งที่มา/:/URL/[วันที่สืบค้นข้อมูล].  
ตัวอย่าง : 
กรมวิชาการเกษตร. (2562). แนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชสําหรับทุเรียน [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://164.115.43.131/fertilizer/ [7 กรกฎาคม 2563].  
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี. (2559). สมุนไพร [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/pois-cov/Herbal [15 สิงหาคม 2562].  
8) รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ 

กรณีอยู่ด้านหน้าข้อความ  
 รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์) 
 ตัวอย่าง : วัชราภรณ์  สังข์ทอง (2563) กล่าวว่า...... หรือ จมุพล ดวงดี (2558) อธิบายว่า....... 
กรณีอยู่ด้านหลังข้อความ 
 รูปแบบ : (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์) 
  ตัวอย่าง : การสุ่มตัวอย่างกําหนดจํานวนซ้ําเท่ากับ 3 ซํ้า (กรกนก  ทองใจ, 2552)  
การอ้างอิงกรณีที่มีผู้แต่ง 1 คน 2 คน และ 3 คน 
  กรณีผู้แต่งคนเดียว 
  - การอ้างอิงหน้าข้อความ  
   นวนิตย์  สวนสน (2563) หรือ Stone (2015) 
  - การอ้างอิงหลังข้อความ 
   (นวนิตย์  สวนสน, 2563) หรือ (Stone, 2015) 
  กรณีผู้แต่ง 2 คน 

- การอ้างอิงหน้าข้อความ  
   ปรัชญา  ใจกล้า และดวงใจ  สมัครสมาน (2560) หรือ Watt and Stanford (2001) 
  - การอ้างอิงหลังข้อความ 
   (ปรัชญา ใจกล้า และดวงใจ  สมัครสมาน, 2560) หรือ (Watt and Stanford, 2001) 
กรณีผู้แต่ง 3 คน ขึ้นไป 
  - การอ้างอิงหน้าข้อความ  
   สุธีร์  รัตนเพียร และคณะ (2558) หรือ Henderson et al. (2009) 
  - การอ้างอิงหลังข้อความ 
   (สุธีร์  รัตนเพียร และคณะ, 2558) หรือ (Henderson et al., 2009) 
  



1.5 เกณฑ์การตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์  

ประเด็นการพิจารณา 
รอบ 

คัดเลือก 

รอบ 
ชิงชนะ 

เลิศ 
หลักเกณฑ์ 

1. โจทย์หรือปัญหาในการทําโครงงาน  
   (Research problem) 

10 คะแนน 10 คะแนน 1) ความสอดคล้องของที่มาและความสําคัญของปัญหา  
2) วัตถุประสงค์มีความชัดเจน ตรงกับปัญหาที่ศึกษา 

2. การออกแบบและกระบวนการทดลอง   
(Design and Methodology) 
  

20 คะแนน 15 คะแนน 1) มีการกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม  
    ตัวแปรควบคุม ที่เหมาะสมและสมบูรณ์ 
2) ทฤษฎีและหลักการในการตรวจสอบเอกสารตรงกับ 
    ปัญหาที่ศึกษา  
3) มีการวางแผนและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ดี 

3. การทดลองและประดิษฐ์ (Execution) 
 

30 คะแนน 25 คะแนน 1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
2) ผลการทดลอง/ผลการใช้งานสามารถทําซ้ําใหม่ได้  
3) มีความถูกต้องของข้อมูลและวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ 
    เหมาะสม 
4) รวบรวมข้อมูลได้เพียงพอที่จะสนับสนุนการวิเคราะห์ 
    และสรุปผล  
5) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่าง 
    เหมาะสม 

4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
  

15 คะแนน 10 คะแนน 1) โครงงานแสดงให้เห็นถึงจินตนาการและการประดิษฐ์ 
    สิ่งใหม่ 
2) นําเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งนําไปสู่วิธีการหรือ  
    ทางเลือกใหม่ ๆ โดยเน้นที่ผลการทดลอง 

5. บทความ (Science Project Article) 
   

25 คะแนน 15 คะแนน 1) ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด 
2) การอ้างอิงถึงที่มาของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
3) รูปภาพ กราฟ คําอธิบายประกอบที่ชัดเจน 

6. การนําเสนอปากเปล่า (Interview)  25 คะแนน 1) ตอบคําถามได้กระชับ ชัดเจน แสดงออกถึงความ 
   รอบรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ทํา 
2) เข้าใจหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
3) เข้าใจการแปลผลและข้อจํากัดของผลการทดลอง 
   และการสรุปผล  
4) การมีส่วนร่วมและความเข้าใจในโครงงานของ 
   สมาชิกทุกคนในทีม  
5) การนําเสนอเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดให้ 

 
**หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 
 



1.6 เกียรติบัตร 
1.6.1 นักเรียนผู้สมัครและครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตร  
        ระบ ุ“เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” 
1.6.2 นักเรียนผู้สมัครและครูที่ปรึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร  

ระบ ุ“ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” 
1.6.3 นักเรียนผู้สมัครและครูที่ปรึกษาที่ชนะการประกวด 3 ลําดับจะได้รับเกียรติบัตร  

ระบุตามระดับรางวัลที่ได้รับ 
1.7 รางวัล  

การประกาศผล จะประกาศบริเวณหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผ่านเว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะข้ึนประกาศใน   วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 

รางวัล 
ประเภท 

สิ่งประดิษฐ์ ทดลอง หรือส ารวจ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท 1,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 800 บาท 800 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท 500 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท 1,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 800 บาท 800 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท 500 บาท 

 
การรับเงินรางวัล ผู้ได้รับรางวัล ต้องมารับเงินยังสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเวลาราชการ 

ด้วยตนเองตามรายชื่อที่ประกาศ ทั้งนี ้ 1 ทีม เซ็นชื่อรับเพียง 1 ท่าน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้เซ็นรับเงิน (ครู
ที่ปรึกษาโครงงานฯ ไม่สามารถรับเงินรางวัลแทนได้) 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.1 ระเบียบการแข่งขัน  

 2.1.1 การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  
1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.1.2 แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม 
2.1.3 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ 

1) รอบคัดเลือก แข่งขันโดยใช้ข้อสอบปรนัย เพ่ือหาทีมเข้ารอบจํานวน 10 ทีม 
2) รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันโดยตอบคําถามที่ละคําถาม จํานวน 16 ข้อ 

2.1.4 แข่งขันในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 
  รอบคัดเลือก เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมวิษณุกรรม
ประสิทธิ์ อาคาร 38 ชั้น 2 
  รอบชิงชนะเลิศ เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมวิษณุกรรม
ประสิทธิ์ อาคาร 38 ชั้น 2 
  1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เวลา  12.00 - 13.00 น. 
  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เวลา  13.00 - 14.00 น. 
                     3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เวลา 14.00 - 15.00 น. 

2.1.5 เนื้อหาที่ใช้แข่งขัน 
1) ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เนื้อหาที่ประกอบด้วย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เนื้อหาที่ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
2.1.6 ประกาศผลรอบคัดเลือก เวลา 11.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมวิษณุกรรม

ประสิทธิ์ อาคาร 38 ชั้น 2 
2.1.7 ผู้เข้าแข่งขันต้องนําดินสอ 2B หรือสูงกว่า และยางลบ สําหรับทําข้อสอบมาเอง พร้อมนําบัตรประจําตัว

นักเรียนหรือเอกสารที่แสดงระดับช่วงชั้นของนักเรียนที่ชัดเจน 
2.18 การรับสมัคร ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันในระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น เมื่อผู้สมัครกรอก

แบบฟอร์มและส่งข้อมูลการสมัครมาแล้ว ให้ตรวจสอบสถานการณ์สมัครทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ หากไม่
พบรายชื่อหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 17 สิงหาคม  2565 ก่อนเวลา 16.00 น. 
(*** หากดําเนินการช้ากว่ากําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อในวันที่แข่งขัน) 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที ่ 
 อาจารย์สงกรานต์ ปลื้มปรีดาพร   เบอร์โทรศัพท์ 083-8543131 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภัทร เปี่ยมอรุณ เบอร์โทรศัพท์ 085-6637913 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มูลรังษี เบอร์โทรศัพท์ 084-0475076 

2.2 การประกาศผล 
      ประกาศผลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

2.3 รางวัล 
  ชนะเลิศ   1,000 บาท 
  รองชนะเลิศอันดับ 1   800 บาท  

รองชนะเลิศอันดับ 2   500 บาท   



3. การประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ 
3.1 ระเบียบการประกวด 

3.1.1 การประกวดแบ่งเป็น ระดับ คือ 3 ระดับ 
1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.1.2 ประกวดเป็นรายบุคคล โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับละ 1 คน 
3.1.3 ใช้เวลาในการพูด 5 นาที โดยพูดขาด หรือเกินเวลาได้ 45 วินาที (4 นาที 15 วินาที หรือ 5 นาที 45 

วินาที) ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่ง
นวัตกรรม” เมื่อพูดไปได้ 4 นาที กรรมการจัดเวลาจะยกป้ายเหลือง (เหลือ 1 นาที) และเมื่อหมดเวลาจะยกป้ายแดง 
(หมดเวลา) 

3.1.4 เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
1) เนื้อหา 15 คะแนน หมายถึง คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป ความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ความถูกต้อง

แม่นยําในเนื้อหา การจัดลําดับเนื้อหา การขยายความที่ชัดเจน มีเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตถภาพ มีความ
ทันสมัยของเนื้อหาหรือการแสดงความต่อเนื่องจากข่าวสารในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการแสดงถึงการติดตาม
ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยสามารถแสดงความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันได้ 

2) การใช้ภาษา และจังหวะในการพูด 10 คะแนน หมายถึง การพูดอย่างเป็นทางการ ผู้พูดต้อง
เตรียมเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับโอกาสหรือสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ฟังได้รับสารที่จรรโลงใจและสัมผัสถ้อยค าภาษาที่
มีความไพเราะ สละสลวย ลักษณะการพูดสุนทรพจน์ใช้ถ้อยค าไพเราะลึกซึ้งกินใจ จับใจ โน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็น
คล้อยตาม กระตุ้นผู้ฟัง มีความม่ันใจและยินดีร่วมมือ สร้างบรรยากาศให้เกิดความหรรษาและให้ความสุขแก่ผู้ฟัง 
น้ าเสียงแบบทางการ ไม่ใส่ลูกเล่นมากเกินไป 

3) คุณค่าของเนื้อหา 15 คะแนน หมายถึง เนื้อหาที่นํามาพูดนั้นมีคุณค่าต่อสังคม ประเทศชาติ 
มนุษยชาติ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้ฟังเพ่ืออาจนําไปสู่การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

4) บุคลิกภาพ 5 คะแนน หมายถึง การปรากฏตัว การใช้สายตามองทั่วถึง การใช้ท่าทางประกอบเป็น
ธรรมชาติอย่างเหมาะสม มีความเชื่อม่ันในตนเอง การแต่งกายสุภาพ 

5) การรักษาเวลา 5 คะแนน 
3.1.5 ประกวดในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

1) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ห้องประชุมปะการัง 
                  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 40  (ห้อง 40203) 
                  3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 40  (ห้อง 40301) 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ ์ระพีแสง เบอร์โทรศัพท์ 092-8969142 
 
3.2 การประกาศผล 

ประกาศผลหลังเสร็จสิ้นการประกวด 
3.3 รางวัล 

ชนะเลิศ   1,500 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2    800 บาท 

  



4. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
4.1 ระเบียบการแข่งขัน 

4.1.1 การแข่งขัน ไม่แบ่งระดับชั้น ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
4.1.2 แข่งขันเป็นทีม 

1) นักเรียนเข้าแข่งขันทีมละ 2 คน 
2) คุณครูผู้ควบคุมทีม 2 คน 
3) โรงเรียนหนึ่ง ๆ ส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม 

4.1.3 วันแข่งขันและการลงทะเบียน 
1) แข่งขันวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
2) ลงทะเบียนเวลา 8.00 – 8.30 น. ณ โรงยิมปิด 
3)  ทําการแข่งขัน  ณ โรงยิมปิด ซึ่ ง เป็นโรงยิมที่มีช่องเปิดอากาศผ่านเข้าออกได้และไม่มี

เครื่องปรับอากาศ 
4.1.4 ข้อกําหนดการแข่งขัน 

1) การสร้างเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมวัสดุหรืออุปกรณ์มา
เอง โดยเป็นวัสดุที่ยังไม่ขึ้นรูปใด ๆ มาสร้างพร้อมกันทุกทีมในสนามแข่งขัน (ห้ามใช้แท่งคาร์บอน ไม้บัลซา เป็นวัสดุใน
การสร้างเครื่องร่อน) ชุดกําเนิดแรงขับประกอบด้วย ใบพัด ชุดร่องลื่น เพลาขับ แท่นยึด ต้องแยกมาประกอบใน
สนามแข่งขันและใช้ยางวงรัดของวงใหญ่เท่านั้นเป็นแหล่งพลังงาน 

 
 

2) ใบพัดที่ใช้ในการแข่งขัน ขนาดไม่เกิน 7 นิ้ว โดยจะใช้ใบพัดสําเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดหรือผู้เข้า
แข่งขันประดิษฐ์ขึ้นใช้เองก็ได้ (ห้ามนําหัวแทน่ยึดสําเร็จรูปตามท้องตลาดเข้ามาใช้ในสนามแข่งขัน) 

3) ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างเครื่องบินจํานวนกี่ลําก็ได้ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
4) หลังจากสร้างเครื่องบินเรียบร้อย ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาในการทดสอบบิน และปรับแต่งภายใน

สนามแข่ง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
5) ขนาดความยาวของปีกเครื่องบินเมื่อกางปีกออกอยู่ระหว่าง 30-50 เซนติเมตร  
6) ขนาดความยาวลําตัวของเครื่องบินไม่จํากัด 
7) น้ําหนักเครื่องบินพลังยางรวมยาง ไม่ต่ํากว่า 15-40 กรัม 
8) ไม่อนุญาตให้นําแบบเครื่องบินทุกรูปแบบ และทุกประเภทเข้ามาเป็นตัวอย่างในสนามแข่งขันได้  
9) หลังจากสร้างเสร็จแล้ว ผู้เข้าแข่งขันต้องนําเครื่องบินพลังยางให้คณะกรรมการตรวจรับและเซ็นชื่อ

กํากับทุกลํา ภายหลังจากการตรวจรับกรรมการจะนําเครื่องบินพลังยางมาจัดวาง ณ สถานที่ที่กรรมการเตรียมไว้ 
10) เมื่อเริ่มแข่งขัน ผู้เข้าแข่งชันแต่ละทีมมารับเครื่องบินของตนเข้าประจําที่ สามารถปล่อยเครื่องบิน

ได ้3 ครั้ง โดยใช้เวลาที่ดีที่สุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
11) ผลการแข่งขันเริ่มจับเวลาจากจุดปล่อยเมื่อเครื่องบินลอยขึ้นจากพ้ืนหรือมือ และสิ้นสุดการจับ

เวลาเมื่อเครื่องบินนั้นสัมผัสพ้ืน และหากเครื่องบินอยู่ในพ้ืนที่ที่กําหนดและมีระยะเวลาในการบินอย่างน้อย 10 วินาที 
จะได้คะแนนพิเศษ ถ้าเครื่องบินบินไปค้าง ให้คณะกรรมการจับเวลาต่อไปอีก 10 วินาที ถ้าเครื่องบินยังไม่หลุดออกมา
ให้ทําการบินใหม่ในรอบนั้น แต่ถ้าหลุดออกมาภายในเวลาให้จับเวลาต่อ 

ห้ามน ามาใช้ ห้ามน ามาใช้ ยางวงรัดของท่ีสามารถใช้ได้ 



12) ไม่อนุญาตให้ครูผู้คุมทีมเข้าไปในสนามแข่งขัน เพ่ือให้คําแนะนําช่วยเหลือโดยวิธีใด ๆ ในขณะที่
นักเรียนแข่งขัน 

4.1.5 การตัดสิน 
1) เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการแข่งขันการบิน โดยนับเวลาจากระยะเวลา

หลังจากปล่อยถึงจุดที่เครื่องบินตกสัมผัสพ้ืนสนาม มีคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากเวลาการบิน โดยจัดลําดับและป้อน
คะแนนลงในระบบจากสูตร  

                             100 ×
เวลาท่ีดีที่สุดของทีมแขง่ขนั

เวลาท่ีดีของทมีที่มีค่ามากที่สุด
 

 
2) รางวัลและเกียรติบัตร 

ทีมชนะเลิศ           จะได้รับเงินรางวัล  จํานวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศ 
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1        จะได้รับเงินรางวัล  จํานวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2        จะได้รับเงินรางวัล จํานวน    800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง จะต้องได้คะแนน 80-100 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  จะต้องได้คะแนน 70-79 คะแนน 
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง จะต้องได้คะแนน 60-69 คะแนน 
ต่ํากว่า 60 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร ชมเชย เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม เครือวัลย์ เบอร์โทรศัพท์ 081-4305486 

 
  



5. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 
   5.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนคนละ 40  บาท  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  5.1.1 ค่าลงทะเบียนจะเก็บตามจํานวนรายชื่อนักเรียนที่ส่งรายชื่อ 
  5.1.2 ค่าลงทะเบียนทั้งหมดชําระก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยใบเสร็จรับวันเข้าร่วมกิจกรรม 
  5.1.3 ถ้าหากมีนักเรียนเพ่ิมจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเพ่ิม 

   5.2 นักเรียนจะต้องผ่านกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน จึงจะได้รับเกียรติบัตร สําหรับนักเรียนที่ส่งรายชื่อเข้าร่วม 
แต่ไม่ได้เข้าร่วมจะไม่ได้รับเกียรติบัตร 

   5.3 การสมัคร 
  5.3.1 ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือกลุ่มไลน์ค่ายคณิตศาสตร์          

เชิงอนุรักษ ์ 
  5.3.2 ส่งไฟล์ใบสมัคร 
  5.3.2 ส่งไฟล์รายชื่อครูและนักเรียนเป็น Excel โดยคํานําหน้า(ไม่ยอ่) ชื่อและนามสกุล อยู่ในเซลล์เดียวกัน 

   5.4 กิจกรรมแต่ละช่วงรับไม่เกิน 200 คน จะให้สิทธิ์สําหรับโรงเรียนที่ส่งใบสมัครและรายชื่อก่อน 
   5.5 กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 ณ ใต้อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 40 และห้องจัดนิทรรศการ             

ตึก 40 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
หมายเหตุ ติอต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  

อาจารย์พิม มะลิงาม เบอร์โทรศัพท ์098 456 9654  หรือแอดไลน์กลุ่มได้ที่นี่  
 

 
 

 
 
 
 
  



ใบสมัครค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2565 ส่วนภูมิภาค 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ณ อาคาร ๔๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

ชื่อโรงเรียน...........................................................................เลขที่............................ตําบล ............................... 
อําเภอ........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์................... ......................... 
จํานวนนักเรียน............................................คน จํานวนครู.................................คน 
ชื่อครูผู้ประสานงาน..............................................................เบอร์โทร.................................... ......................... 
ระดับ     ( ) สายประถมศึกษา (ป. 4 - 6)        ( )  สายมัธยมศึกษา (ม. 1 - 4) 
วันและเวลา  วันที่ 19 สิงหาคม 2565  ( )   เวลา 08.30 - 11.30 น.   ( )   เวลา 12.30 - 15.30 น. 

วันที่ 20 สิงหาคม 2565  ( )   เวลา 08.30 - 11.30 น.   ( )   เวลา 12.30 - 15.30 น. 
 
 
  



6. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติป่าปกปักทรัพยากร 
    6.1 รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง 

และตราด จํานวนไม่เกิน 100 คน 
    6.2 โรงเรียนนั้นต้องเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยให้ระบุเลขสมาชิก หรือมีการดําเนินกิจกรรม

งานสวนพฤกษศาสตร์ 
    6.3 โรงเรียนละ 4 คน และมีครูที่ปรึกษาหรือครูผู้ควบคุมดูแลจํานวน 1 ท่าน  
    6.4 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ จัดในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 40 และป่าอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
  รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. จํานวน 50 คน 
  รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. จํานวน 50 คน  

หมายเหตุ นักเรียนจะได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ในช่วงเวลาใดนั้น ผู้จัดจะแจ้งหลังจากท่ีปิดรับ
สมัครแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    6.5 ในแต่ละรอบกิจกรรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ในเส้นทางสํารวจธรรมชาติ ดังนี้ 
       ฐานที ่1 ป่าพรุ ป่าที่ลุ่มต่ําผืนสุดท้ายแห่งภาคตะวันออก 
       ฐานที ่2 พันธุ์พืชพิศวงในป่าพรุ 
       ฐานที ่3 การระบุชนิดผีเสื้อกลางวันและกลางคืน ณ สวนผีเสื้อ 
       ฐานที ่4 กระวาน พืชอาหารแห่งป่าปกปัก 
       ฐานที ่5 การเพาะและแปรรูปเห็ดแครง เรียนรู้เห็ดกินได้/เห็ดพิษ 
       ฐานที ่6 กก ปอ สานทอสู่เสื่อจันทบูร 
       ฐานที ่7 ผจญภัยในสายน้ํา : ระบบนิเวศน้ําจืด ณ แพลอยน้ํา 

    6.6 กําหนดการของกิจกรรม ดังนี้ 
      08.30–09.00 น.  เปิดลงทะเบียนและรับเอกสารการเรียนรู้ที่ตึก 40 
      09.00–09.15 น.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ฯ 
      09.15–12.00 น. รอบเช้า กิจกรรมศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากร  

จํานวน 7 ฐานการเรียนรู้ 
      12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
      13.00-16.00 น.  รอบบ่าย กิจกรรมศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากร  

จํานวน 7 ฐานการเรียนรู้ 
    6.7 นักเรียนที่จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ทาง

ออนไลน์ในภายภายหลัง 
    6.8 การแต่งกาย ให้นักเรียนใส่ชุดพละของโรงเรียน เตรียมหมวก เสื้อแขนยาว กางเกงวอร์มขายาว 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข  เบอร์โทรศัพท ์097-2437360 
อาจารย์ ดร.เสาวภา สุราวุธ  เบอร์โทรศัพท ์089-0076476 
อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ นาคเอ่ียม  เบอร์โทรศัพท ์080-6895771 

 
 
 
  



 
7. กิจกรรมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ปีท่ี 5 ครั้งที่ 1 “รหัสลับแห่งชีวิต” 

    7.1 จัดกิจกรรมตามคําร้องขอ  ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          1)  โรงเรียนสฤษดิเดช วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565   
               ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
               ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 40 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
               (ห้อง 40301, 40303 และ 40505) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
          2)  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565  
               ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
               ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 40 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
               (ห้อง 40301, 40303 และ 40505) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
    7.2 กําหนดการของกิจกรรม ดังนี้  

   08.00-08.45 น. ลงทะเบียน ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 40 ห้อง 40203 
   08.45-09.00 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงาน 
   09.00-12.00 น. กิจกรรมรหัสลับแห่งชีวิต จํานวน 3 ฐาน เวียนฐานจนครบ 

   ฐานที ่1 Golden ratio   ห้อง 40301 
   ฐานที ่2 รหัสลับร่างกายมนุษย์  ห้อง 40302 

   ฐานที ่3 รหัสลับแห่งสรรพชีวิต  ห้อง 40505 
   12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
   13.00-16.00 น. กิจกรรมรหัสลับแห่งชีวิต จํานวน 3 ฐาน เวียนฐานจนครบ 

   ฐานที ่1 Golden ratio  ห้อง 40301 
   ฐานที ่2 รหัสลับร่างกายมนุษย์ ห้อง 40302 

   ฐานที ่3 รหัสลับแห่งสรรพชีวิต ห้อง 40505 
   16.00-16.30 น. สรุปกิจกรรมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

    7.3 นักเรียนจะต้องผ่านกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน จึงจะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
เด็กประเทศไทย ปีที ่5 ครั้งที่ 1 ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ทางออนไลน์ (หลังเสร็จงาน)  

    7.4 สําหรับนักเรียนที่ส่งรายชื่อเข้าร่วม แต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเกียรติบัตร 
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพร มูลรังษี  เบอร์โทรศัพท ์084-0475076 
อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ นาคเอ่ียม   เบอร์โทรศัพท ์080-6895771 
อาจารย์อรรถกร คําฉัตร   เบอร์โทรศัพท ์081-4266590 

 


