ใบสมัครการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
งานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
โทรศัพท์โรงเรียน …………………………………………………………………โทรสาร…………………………………………………….
ชือ่ อาจารย์ผู้ประสานงาน………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์มือถืออาจารย์ผู้ประสานงาน…………………….................e-mail address………………………………………….
การแข่งขันเป็นประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6 ทีมละ 2 คน ส่งได้โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น)
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน เพื่อชื่อในเกียรติบัตรจะได้ถูกต้อง
1. ชื่อ …………………………………......................นามสกุล............................................................ชั้น………………..
2. ชื่อ …………………………………......................นามสกุล............................................................ชั้น………………..

ลงชื่อ…………………………………………….….......ผู้ประสานงาน
(………………………………………………....)
วันที…
่ …………./…………………….../……………..
* รับจานวนจากัด
กรุณาส่งใบสมัครไปยังคุณพรรณวดี ตาทอง ทาง e-mail : panwadee.ta@kmitl.ac.th
ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-3298400 - 11 ต่อ 204
หรือ http://www.science.kmitl.ac.th/sciencedays/

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
• แข่งขันเป็นประเภททีม ๆ ละ 2 คน (ม.4 – ม.6) ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น
• คาถามรอบที่ 1 เป็นแบบปรนัย คาถามรอบที่ 2 เป็นแบบอัตนัย
• แข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
• ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.45 น. ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 2 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
• ใบสมัครสามารถ Download จาก www.science.kmitl.ac.th/sciencedays/
• พิธีมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 หลังจากจบการแข่งขัน
ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 2
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในพิธีมอบรางวัลหากไม่อยู่รับรางวัลจะถือว่าสละสิทธิ์
• มติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรม
แข่งขันตอบปัญหา
ความรู้ทั่วไป
ทางวิทยาศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

รางวัล
รางวัลที่ 1 3,000 บาท
โล่อธิการบดี
และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2
2,000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3
1,000 บาท และเกียรติบัตร
ชมเชย 7 รางวัล ๆ ละ
700 บาท และเกียรติบัตร
พิเศษ 10 รางวัล ๆ ละ
500 บาท

สถานที่จัด
หอประชุม
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
ชั้น 2
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