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การแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Story Telling Contest) 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขนั 

1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

1.3 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 1 – 3   
1.4 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันปรญิญาตร ี

1.5 เป็นผู้ที่มสีัญชาตไิทย 

2. ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว 

3. ระเบียบการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องเลา่นิทานเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่ตนเองเตรยีมฝึกซ้อมมา 

3.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องเตรียมส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรบัรองส าเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ 
จุดลงทะเบยีน 

3.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจับสลากเพื่อจัดล าดับการแข่งขัน ณ จดุลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องแข่งขัน 

3.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งบทนิทานท่ีพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 จ านวน 3 ชุด ให้กรรมการตดัสินก่อนเริ่มการ
แข่งขัน (ในห้องแข่งขัน) ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงบท และโครงเรื่องภายหลังจากท่ีส่งให้กรรมการ 

3.5 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเวลาในการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษดังนี ้
1) ผู้เข้าแข่งขันระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6      ไม่เกิน 6 - 7 นาท ี 

2) ผู้เข้าแข่งขันระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3     ไม่เกิน 6 - 7 นาท ี 

3) ผู้เข้าแข่งขันระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 1 – 3   ไม่เกิน 7 - 8 นาท ี

4) ผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นปริญญาตร ี        ไม่เกิน 7 - 8 นาท ี

โดยเวลาในการเล่านิทานทุกระดับการแข่งขันจะไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะน าตัว (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัด
คะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่ก าหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน 

3.6 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาเท่านั้นโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์การเล่านิทาน ไม่มีเสียงเพลง
ประกอบการเล่านิทาน เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจ าประกอบการเล่านิทาน 

4. เวลา และสถานที่การแข่งขัน 

4.1 ผู้เข้าแข่งขันระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 และระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 

   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ข้ึนอยู่กับจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)  ณ ห้อง 1933  

4.2 ผู้เข้าแข่งขันระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 1 – 3 และระดับปรญิญาตรี 
 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ข้ึนอยูก่ับจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)   ณ ห้อง 1931 

5. การประกาศผล และรางวัล 

5.1 ประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันแตล่ะระดับ ในวนัแข่งขัน 

5.2 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัแต่ละระดบั จะไดร้ับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.3 ผู้ทีไ่ดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั 1 แต่ละระดับ จะไดร้ับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.4 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั 2 แต่ละระดับ จะไดร้ับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.5 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัชมเชย     จะไดร้ับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.6 ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งอาจารย์ผูค้วบคุมจากโรงเรยีนต่างๆ จะไดร้ับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
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การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ  

(English Speech Contest) 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 

1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 1 – 3   
1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันปรญิญาตรี 
1.3 เป็นผู้ที่มสีัญชาตไิทย 

2. ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว 

3. ระเบียบการแข่งขัน 

3.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 1 – 3  พูดในหัวข้อ “Self -
Mannerism and Its Effects in Creating Good Citizens” ภายในเวลา 5 – 6 นาที 

3.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันระดับช้ันปริญญาตรี  พูดในหัวข้อ “If You Were the Thai Prime Minister, 
What Would You Like to Improve for Your Country” ภายในเวลา 6 – 7 นาที 

3.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องเตรียมส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรบัรองส าเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ 
จุดลงทะเบยีน  

3.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจับสลากเพื่อจัดล าดับการแข่งขัน ณ จดุลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องแข่งขัน 

3.5 เวลาในการพูด (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่ก าหนดตดันาทีละ 1 คะแนน (ไม่
รวมเวลาที่ใช้ในการแนะน าตัว) 

3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น 

3.7 ไม่อนุญาตให้ผู้เขา้แข่งขันดูบทพูด หรือเครื่องบันทึกช่วยจ าประกอบการพูดและไม่อนุญาตให้ใช้สื่อประกอบการพูด
ทุกชนิด 

4. เวลา และสถานที่การแข่งขัน 

  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)  
  ห้องประชุมพรหมโยธี ช้ัน 4 อาคาร 19     

5. การประกาศผล 

5.1 ประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันแตล่ะระดับ ในวนัแข่งขัน 

5.2 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัแต่ละระดบั จะไดร้ับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.3 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั 1 แต่ละระดับ จะไดร้ับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.4 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั 2 แต่ละระดับ จะไดร้ับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.5 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัชมเชย     จะไดร้ับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.6 ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทัง้อาจารย์ผูค้วบคุมจากโรงเรยีนต่างๆ จะไดร้ับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
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การแข่งขันร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ  

(English Singing Contest) 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 

1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)1 – 3   
1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันปรญิญาตรี 
1.3 เป็นผู้ที่มสีัญชาตไิทย 

2. ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว 

3. ระเบียบการแข่งขัน 

3.1  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมเพลงสากลที่ใช้ในการแข่งขัน จ านวน 1 เพลง 
3.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องน าดนตรี (Baking Track) ของเพลงที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง โดยแปลงเป็นไฟล์ 

MP3 บันทึกลงในแผ่นซีดีเพลง หรือใส่ Thumb Drive มา พร้อมทั้งจัดเตรียมส าเนาเนื้อเพลง จ านวน 3 ฉบับ ให้กรรมการตัดสิน
ก่อนเริ่มการแข่งขัน (ในห้องแข่งขัน) 

3.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องเตรียมส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนามายื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน ณ 
จุดลงทะเบียน  

3.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจับสลากเพื่อจัดล าดับการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องแข่งขัน 

4. เวลา และสถานที่การแข่งขัน 

  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)  
  หอประชุมภักดีด ารงฤทธิ์   

5. การประกาศผล 

5.1 ประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันแตล่ะระดับ ในวนัแข่งขัน 

5.2 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัแต่ละระดบั จะไดร้ับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.3 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั 1 แต่ละระดับ จะไดร้ับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.4 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั 2 แต่ละระดับ จะไดร้ับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.5 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัชมเชย     จะไดร้ับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.6 ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งอาจารย์ผูค้วบคุมจากโรงเรยีนต่างๆ จะไดร้ับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
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การแข่งขันน าเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  

(Research Oral Presentation Contest) 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 

1.1 ผู้สมคัรเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
1.2 ผู้สมคัรก าลังศึกษาอยู่ในระดับปรญิญาตรีสาขาใดก็ได้ 
1.3 เป็นผู้ที่มสีัญชาตไิทย 

2. ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว 

3. ระเบียบการแข่งขัน 

3.1 งานวิจัยท่ีน าเสนออาจจะเป็นของตนเอง หรือน าผลงานของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่ตีพิมพ์เปน็
ภาษาอังกฤษใน TCI ฐาน 1 , SCOPUS หรือ ISI (Web of Science) 

3.2  งานวิจัยท่ีน าเสนอเป็นหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดก็ได้ (สหวิทยาการ) 
3.3 การน าเสนอเป็นรูปแบบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดยน าเสนอดว้ย Power Point โดยใช้เวลาในการน าเสนอ

เรื่องละไม่เกิน 15 นาที กรรมการซักถาม 5 นาที 
3.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องเตรียมส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรบัรองส าเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ 

จุดลงทะเบยีน  
3.5 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจับสลากเพื่อจัดล าดับการแข่งขัน ณ จดุลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องแข่งขัน 

4. เวลา และสถานที่การแข่งขัน 
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)  
  ห้อง 1913 ช้ัน 1 อาคาร 19     

5. การประกาศผล 

5.1 ประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันแตล่ะระดับ ในวนัแข่งขัน 

5.2 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัแต่ละระดบั จะไดร้ับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.3 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั 1 แต่ละระดับ จะไดร้ับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.4 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัรองชนะเลศิ อันดบั 2 แต่ละระดับ จะไดร้ับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.5 ผู้ที่ไดร้ับรางวลัชมเชย     จะไดร้ับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5.6 ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งอาจารย์ผูค้วบคุมจากโรงเรยีนต่างๆ จะไดร้ับเกียรติบตัรการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
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วิธีการสมัคร 

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมช าระเงินค่าสมัคร ณ ศูนย์ภาษา อาคาร 19 ช้ัน 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรือ 

2. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช www.nstru.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์ภาษา 
http://lc.nstru.ac.th 

3. โอนเงินค่าสมัครจ านวน 50 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ เลขที่บัญชี 816-1-03765-5 ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี อีเมลล ์: phanit_phe@nstru.ac.th  

4. หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 
5. ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้าแข่งขันในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

www.nstru.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์ภาษา http://lc.nstru.ac.th 
6. ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาเพิ่มได้ 
7. ใบสมัคร 1 ใบต่อผู้สมัคร 1 คน 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน นางผานิต สิงหสุวรรณ นักวิชาการศึกษา (ผู ้ประสานงานโครงการ) โทรศัพท์ 
086-6824543, 075-809835 

2. ห้องส านักงานศูนย์ภาษา ช้ัน 1 อาคาร 19 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการแข่งขันสามารถดูได้จากเอกสารแนบ และ Download ได้ทาง 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช www.nstru.ac.th หรือ 

เว็บไซต์ศูนย์ภาษา http://lc.nstru.ac.th 
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภทบุคคล 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ช่ือ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).........................................................................นามสกลุ....................................................................... 

ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................................................ 

สัญชาติ................................โทรศพัท์มือถือ....................................อเีมลล์........................................................................................... 

ช่ือสถานศึกษา...................................................................................................................................................................................... 

เลขท่ี..............................หมู่ที่...............................ถนน..................................................ต าบล/แขวง................................................... 

อ าเภอ...............................................................จังหวัด......................................................................รหสัไปรษณีย์............................. 

ช่ืออาจารย์ผู้ควบคมุ (ภาษาไทย)  1)............................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................... 

2)............................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................... 

ช่ืออาจารย์ผู้ควบคมุ (ภาษาอังกฤษ)  1).............................................................................................................................................. 

2)............................................................................................................................................. 

มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม (โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน ) 
 1. การแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ (English Story Telling Contest) ประเภทบุคคล  
(ค่าสมัคร 50 บาท) 
   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3   

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  หรือ(ปวช.) 1 – 3  ระดับช้ันปริญญาตร ี 
 2. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เปน็ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest) ประเภทบุคคล 
(ค่าสมัคร 50 บาท) 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  หรือ(ปวช.) 1 – 3  ระดับชั้นปริญญาตร ี 
 3. การแข่งขันร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษ (English Singing Contest) ประเภทบุคคล 
(ค่าสมัคร 50 บาท) 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  หรือ(ปวช.) 1 – 3  ระดับช้ันปริญญาตร ี 
 4. การแข่งขันน าเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (Research Oral Presentation Contest) ประเภทบุคคล 
(ค่าสมัคร 50 บาท) 
   ระดับชั้นปริญญาตร ี(รับเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกในใบสมัครเป็นจริงทุกประการ ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑก์ารแข่งขันครั้งนี้
แล้ว และยินดีปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ทุกประการ และข้าพเจา้ยอมรบัผลการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นท่ีสิ้นสดุ  

         ..................................................................... 

(.....................................................................) 

       ผู้สมัคร 
หมายเหตุ  1. ใบสมัคร 1 ใบต่อผูส้มัคร 1 คน 
   2. ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาได้ 
 

โปรดระบุค าน าหน้านาม  

และเขียนตัวบรรจง 

โปรดระบุค าน าหน้านาม  

และเขียนตัวบรรจง 


