
 
ก ำหนดกำรโครงกำรรัฐประศำสนศำสตร์วิชำกำร ครั้งที่ ๔ 

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ อำคำรพุทธชินสีห์ วิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
--------------๐๐๐-------------- 

วันศุกร์ที่  ๑๑  กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๐๘.๐๐น. - ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และกรรมการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อม
กัน  ณ อาคารพุทธชินสีห์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการฯ 

๐๘.๓๐น. - ๐๙.๐๐ น. “พระรำชรัตนสุธี, รศ.ดร.”  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช มจร. ประธาน    
ในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   

 “พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ดร.”  รักษำกำรประธำนหลักสูตรสำขำวิชำ             
รัฐประศำสนศำสตร์  กล่าวถวายรายงาน  ประธานในพิธี  กล่าวให้โอวาทแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และผู้เข้าร่วมโครงการฯ  และกล่าวเปิดโครงการฯ 

๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. เริ่มท าการแข่งขัน “โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๔” (ภาคเช้า) 
- กิจกรรม ตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
- กิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal 
- กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ “วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal” 

๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหาร 
๑๒.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เริ่มท าการแข่งขัน “โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๔” (ภาคบ่าย) 

- กิจกรรม ตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
- กิจกรรม กล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal 
- กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ “วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal” 

๑๕.๓๐ น.  เป็นต้นไป พิธีประกาศผลการแข่งขัน/พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร   
 โดย “พระรำชรัตนสุธี, รศ.ดร.” ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช มจร.  

และพิธีปิดโครงการฯ 

************************* 
หมำยเหตุ : ก าหนดการนี้อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



 
เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียด

ดังต่อไปนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  
๑.๑ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๑.๒ นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ ๒ คน ต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน และโรงเรียนส่งนักเรียนเข้า

แข่งขันไดโ้รงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม 

๒. การสมัครแข่งขัน 
๒.๑ สมัครและส่งแบบตอบรับ ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๔ สิงหาคม ถึง ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง            

ดร.ณัฏยาณี  บุญทองค า วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๑๗    
หมู่ที่ ๖ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. 088-๗๘๘-๒๗๓๙   

๒.๒ หรือสแกนและส่งใบสมัครได้ท่ี E-mail : kboontongkham@gmail.com 
 ๒.๓ หรือส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วที่  ID Line : nbp789 
หมายเหตุ : สิ้นสุดการสมัครในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๒๔.๐๐ น. เท่านั้น 

๓. สรุปปฏิทินการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร ์
  ๙  กันยายน ๒๕๖๓  วันสุดท้ายของการรับใบสมัคร 
  ๑๑  กันยายน ๒๕๖๓  วันท าการแข่งขัน 
   ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
   ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. ร่วมพิธีเปิดงาน 

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและตรวจสอบที่นั่งการแข่งขัน  
   ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ท าการแข่งขัน 
   ๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไป ประกาศผลและมอบรางวัลในพิธีปิดงาน 

๔. ก าหนดการแข่งขัน 
การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 
การแข่งขันรอบแรก : 
๑. ลงทะเบียนแข่งขันเวลา ๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น. 
๒. เวลาที่ใช้ในส าหรับการแข่งขัน : ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  
๓. การแข่งขันรอบแรกจะเป็นการแข่งขันตอบค าถามแบบถามตอบ (ปรนัย) ซึ่งจะมีค าถามทั้งสิ้น 

๑๕ ข้อ โดยใช้เวลาในการท าข้อละ ๑ นาที ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายเกมโชว์ โดยพิธีกรจะอ่านค าถามทีละ ๑ ข้อ 
หลังจากพิธีกรจัดการแข่งขันอ่านค าถามจบแล้ว ให้ตอบค าถามภายในเวลา ๑ นาที เมื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่ง
กระดาษค าตอบ กรรมการจัดการแข่งขันจะเฉลยค าตอบที่ละข้อตามล าดับ 



การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ : 
๑. เวลาที่ใช้ส าหรับการแข่งขัน : แข่งขันตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น. 
๒. วิธีด าเนินการแข่งขัน : มีค าถามแบบอัตนัยทั้งหมด ๑๐ ข้อ โดยพิธีกรจะอ่านค าถามทีละ ๑ ข้อ 

หลังจากพิธีกรจัดการแข่งขันอ่านค าถามจบแล้ว ให้ตอบค าถามภายในเวลา ๑ นาที เมื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่ง
กระดาษค าตอบ กรรมการจัดการแข่งขันจะเฉลยค าตอบ พร้อมให้คะแนน จนครบ ๑๐ ข้อตามล าดับ 

๓. ผลการแข่งขัน : รวมคะแนนของแต่ละทีม ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศตามล าดับ  
๔. แต่ถ้าทีมที่แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหลังจากตอบค าถามครบ ๑๐ ข้อแล้ว มีคะแนนเท่ากัน จะใช้

ค าถามตัดสินทีละ ๑ ค าถาม จนกว่าจะได้ผู้ชนะเลิศล าดับที่ ๑-๓ และชมเชยตามล าดับ 

๕. กติกาในการแข่งขัน 
๕.๑ ระหว่างการแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้ต ารา เอกสารต่าง  ๆ และให้ปิดเครื่องมือ

สื่อสารทุกชนิด 
๕.๒ ระหว่างการแข่งขัน ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสื่อสารกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมอ่ืน 
๕.๓ ระหว่างการแข่งขัน บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุย

หรือสื่อสารกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากบุคคลภายนอกมีความจ าเป็นต้องติดต่อกับผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน จะต้องประสานให้กรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ด าเนินการให้ 

๕.๔ กติกาสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยคณะผู้จัดงานจะแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบโดยเร็วที่สุด 
๕.๕ การตัดสินการแข่งขันของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. ข้อสอบการแข่งขัน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการแข่งขันตอบค าถามแบบถามตอบ (ปรนัย) เนื้อหาของข้อสอบ

รอบนี้จะเน้นความรู้เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยเนื้อหา ๕ สาระการเรียนรู้ ดังนี้  

สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
สาระที่ ๒ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
สาระที่ ๓ : เศรษฐศาสตร์  
สาระที่ ๔ : ประวัติศาสตร์  
สาระที่ ๕ : ภูมิศาสตร์ 
และความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

๗. รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

- รางวัลชนะเลิศ     ได้รับทุนการศึกษา และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   ได้รับทุนการศึกษา และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ได้รับทุนการศึกษา และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
-  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ : เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล 
 



 
เกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เร่ือง  "วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal " 
 
 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 ๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๑.๒ โรงเรียนหนึ่งสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ ๑ คน 

๒. การสมัครแข่งขัน 
๒.๑ สมัครและส่งแบบตอบรับ ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๔ สิงหาคม ถึง ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง            

ดร.ณัฏยาณี  บุญทองค า วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๑๗    
หมู่ที่ ๖ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. 088-๗๘๘-๒๗๓๙   

๒.๒ หรือสแกนและส่งใบสมัครได้ท่ี E-mail : kboontongkham@gmail.com 
 ๒.๓ หรือส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วที่  ID Line : nbp789 
หมายเหตุ : สิ้นสุดการสมัครในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๒๔.๐๐ น. เท่านั้น 

๓. สรุปปฏิทินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
  ๙  กันยายน ๒๕๖๓  วันสุดท้ายของการรับใบสมัคร 
  ๑๑  กันยายน ๒๕๖๓  วันท าการแข่งขัน 
   ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
   ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. ร่วมพิธีเปิดงาน 

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและทราบล าดับที่ในการแข่งขัน  
   ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ท าการแข่งขัน 
   ๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไป ประกาศผลและมอบรางวัลในพิธีปิดงาน 

๔.  ขั้นตอนในการแข่งขัน 
 ๓.๑  หัวข้อในการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal”        
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมฯ 

๓.๒  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีเวลาในการพูด ๓ - ๕ นาที ในการพูดแต่ละครั้งหากเกินหรือขาด
มากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน 

๓.๓  ท าการแข่งขันในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 



๕. รูปแบบของการเตรียมสุนทรพจน์  
รูปแบบเหมือนการเตรียมการพูดในโอกาสต่างๆ โดยแบ่งบทพูดออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนน า ส่วน

เนื้อหา และส่วนสรุป 
ส่วนน า เป็นการบอกกล่าวว่าผู้พูดเป็นใคร พูดในฐานะอะไร ในโอกาสใด แล้วน าเข้าสู่เนื้อหาด้วย

วิธีการที่เร้าความสนใจ เช่น ใช้สุภาษิต ค าคม หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป 
ส่วนเนื้อหา ควรแยกประเด็นเป็นข้อๆ โดยค านึงถึงเอกภาพ คือ ความเป็นหนึ่งเดียวของเรื่อง

สัมพันธภาพ คือ ความเกี่ยวเนื่องกัน และสารัตถภาพ หรือการเน้นย้ าประเด็นส าคัญของเรื่อง แต่ละประเด็น
ต้องมีข้อมูล หลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และมีตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน 

ส่วนสรุป อาจท าได้หลายวิธี เช่น สรุปทบทวนประเด็นเนื้อหา เสนอข้อคิด หรือแนวทางการปฏิบัติ 
เน้นประเด็นส าคัญ และแสดงความหวังว่า น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 

อารมณ์ขัน เป็นเรื่องที่น ามาแทรกได้ เพ่ือลดความตึงเครียด ความกดดัน แต่ไม่ใช่พร่ าเพรื่อจน
กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน 
 ๖.๑ เนื้อหา (๔๐ คะแนน) 

- การจัดล าดับเนื้อหา 
- ความเที่ยงตรงต่อเวลา 
- คุณค่าของเนื้อหา  

๖.๒ การน าเสนอ (๓๐ คะแนน) 
- ภาษากาย 
 - น้ าเสียง 
- บุคลิกภาพ 

๖.๓ การใช้ภาษาไทย (๓๐ คะแนน) 
- ระดับภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
- ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง การเลือกใช้ค า 
- ส านวนโวหาร 

๗. รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- รางวัลชนะเลิศ     ได้รับทุนการศึกษา และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   ได้รับทุนการศึกษา และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ได้รับทุนการศึกษา และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
-  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

 
หมายเหตุ : เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล 



 
 
 

เกณฑ์การประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เร่ือง  "วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal " 

 
การแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๒. ประเภทของการแข่งขันแบ่งเป็น ๑ ระดับ คือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน ๑ คน 

๓. การสมัครแข่งขัน 
๓.๑ สมัครและส่งแบบตอบรับ ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๔ สิงหาคม ถึง ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง            

ดร.ณัฏยาณี  บุญทองค า วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๑๗    
หมู่ที่ ๖ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. 088-๗๘๘-๒๗๓๙   

๓.๒ หรือสแกนและส่งใบสมัครได้ท่ี E-mail : kboontongkham@gmail.com 
๓.๓ หรือส่งไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วที่  ID Line : nbp789 

หมายเหตุ : สิ้นสุดการสมัครในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๒๔.๐๐ น. เท่านั้น 

๔. สรุปปฏิทินการแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ 
  ๙  กันยายน ๒๕๖๓  วันสุดท้ายของการรับใบสมัคร 
  ๑๑  กันยายน ๒๕๖๓  วันท าการแข่งขัน 
   ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
   ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. ร่วมพิธีเปิดงาน 

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและตรวจสอบที่นั่งการแข่งขัน  
   ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ท าการแข่งขัน 
   ๑๔.๓๐ น.เป็นต้นไป ประกาศผลและมอบรางวัลในพิธีปิดงาน 

๕. กติกาการแข่งขัน 

๓.๑ ผู้เข้าประกวดเขียนเรียงความมีเวลาในการเขียน ๒ ชั่วโมง 
๓.๒ หัวข้อการเขียนเรียงความ “วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal” 

 



๖. เกณฑ์การตัดสิน 

๖.๑ ด้านรูปแบบ พิจารณาจากการล าดับบทน า เนื้อหาชัดเจน บทสรุป ตรงตามหัวข้อ ๓๐ คะแนน 
๖.๒ ด้านเนื้อหา พิจารณาจากการจัดล าดับเนื้อหา ความต่อเนื่อง กระชับ ข้อมูลถูกต้อง ตรงตาม

หัวข้อเรื่อง คุณค่าของเนื้อหา ๔๐ คะแนน 
๖.๓ ด้านการใช้ภาษา พิจารณาจากการใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม เรียบเรียงถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณก์ารเลือกใช้ค าและการใช้ส านวนโวหาร ๓๐ คะแนน 

๗. รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

- รางวัลชนะเลิศ     ได้รับทุนการศึกษา และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   ได้รับทุนการศึกษา และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ได้รับทุนการศึกษา และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 
-  รางวัลชมเชย  ๒  รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ : เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล 



 
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๔ 

วันศุกร์ที่  ๑๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ อาคารพุทธชินสีห์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 

 
๑. ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา…………………….........………………….……………………….………………….…............................................ 
ที่อยู่ ....................... หมู่................ ถนน.................................................... ต ำบล.................... ................................................... 
อ ำเภอ..................................................... จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย์.................................... 
โทรศัพท์/โทรสำร..........……………………………………………..…E-mail. : ……………………….……………….........….....................……… 

๒. มีความประสงค์เข้าแข่งขันในกิจกรรมดังต่อไปนี้ (ให้ใส่ชื่อตามจ านวนที่ระบุไว้ในแต่ละกิจกรรม) 
 ๒.๑ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  

ทีมที่ ๑ 
๑) ชื่อ/ฉำยำ.........................................................นำมสกุล.............................................. เบอร์โทร................................... 
๒) ชื่อ/ฉำยำ.........................................................นำมสกุล.............................................. เบอร์โทร................................... 

ทีมที่ ๒ 
๑) ชื่อ/ฉำยำ.........................................................นำมสกุล.............................................. เบอร์โทร................................... 
๒) ชื่อ/ฉำยำ.........................................................นำมสกุล.............................................. เบอร์โทร................................... 

หมำยเหตุ : โรงเรียน/สถำนศึกษำสำมำรถส่งตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรม ได้โรงเรยีน/สถำนศึกษำละไมเ่กนิ ๒ ทีม  

 ๒.๒ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
๑) ชื่อ/ฉำยำ.........................................................นำมสกุล.............................................. เบอร์โทร................................... 

หมำยเหตุ : โรงเรียน/สถำนศึกษำสำมำรถส่งตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรม ได้โรงเรยีน/สถำนศึกษำละไมเ่กนิ ๑ คน  

 ๒.๓ การประกวดเขยีนเรียงความ “วิถีไทย วิถีธรรม ในยุค New Normal” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
๑) ชื่อ/ฉำยำ.........................................................นำมสกุล.............................................. เบอร์โทร................................... 

หมำยเหตุ : โรงเรียน/สถำนศึกษำสำมำรถส่งตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรม ได้โรงเรยีน/สถำนศึกษำละไมเ่กนิ ๑ คน  

๓. อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน/ผู้แข่งขัน เข้าร่วมกิจกรรม..................รูป/คน ดังนี้ 
๑) ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล.................................................................ต ำแหน่ง.................................. เบอร์โทร........................ 
๒) ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล.................................................................ต ำแหน่ง.................................. เบอร์โทร........................ 

 

กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง : ดร.ณัฏยำณี  บุญทองค ำ  โทร. ๐๘๘-๗๘๘-๒๗๓๙  
 ID Line : nbp789        E-mail : kboontongkham@gmail.com 

 


