
ใบตอบรับเขา้ร่วมการแขง่ขันตอบปญัหาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
 

ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 
ช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหต ุ ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก)  
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถอื 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์ มอืถือ 0-8407-66878 Email: ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 
 
 โปรดส่งใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที ่ 

ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร/โทรสาร 0-3428-1081 
Email:feduacj@ku.ac.th 



ใบตอบรับเขา้ร่วมการแขง่ขันตอบปญัหาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
 

ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 
ช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหต ุ ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก)  
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถอื 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์ มอืถือ 0-8407-66878 Email: ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 
 
 
 
 

โปรดส่งใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที ่ 
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร/โทรสาร 0-3428-1081 
Email:feduacj@ku.ac.th 



ใบตอบรับเขา้ร่วมการแขง่ขันทักษะการขยายพันธ์ุพืช 
 

ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) การแขง่ขันติดตาโกสน วิธี Modified Chip Budding I  
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 
ช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหต ุ ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก)  
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์ มือถือ 0-8407-66878 Email: ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 
 
 โปรดส่งใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที ่ 

ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร/โทรสาร 0-3428-1081 
Email:feduacj@ku.ac.th 



ใบตอบรับเขา้ร่วมการแขง่ขันทักษะการขยายพันธ์ุพืช 
 

ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) การแข่งขันทาบกิ่งมะม่วง วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 
ช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหต ุ ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก)  
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถอื 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์ มอืถือ 0-8407-66878 Email: ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 
 
 โปรดส่งใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที ่ 

ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร/โทรสาร 0-3428-1081 
Email:feduacj@ku.ac.th 



ใบตอบรับเขา้ร่วมการแขง่ขันความคดิสร้างสรรคเ์ก่ียวกับการดูแลโลก  
“KEEP THE WORLD” 

 
ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 

 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) หัวข้อ “Green Energy” (พลังงานสีเขียว พลังงานสะอาด) 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 
ช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหต ุ ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก)  
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถอื 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์ มอืถือ 0-8407-66878 Email: ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 
 
 โปรดส่งใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที ่ 

ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร/โทรสาร 0-3428-1081 
Email:feduacj@ku.ac.th 



ใบตอบรับเขา้ร่วมการแขง่ขันความคดิสร้างสรรคเ์ก่ียวกับการดูแลโลก  
“KEEP THE WORLD” 

 
ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 

 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4-6) หัวข้อ “Urban life in the future” (ชีวิตคนเมืองในโลกอนาคต) 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 
ช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหต ุ ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก)  
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถอื 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์ มอืถือ 0-8407-66878 Email: ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 
 
 โปรดส่งใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที ่ 

ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร/โทรสาร 0-3428-1081 
Email:feduacj@ku.ac.th 



ใบตอบรับเขา้ร่วมการแขง่ขันโครงการยุวเกษตรคนเก่ง เดินตามรอยพ่อหลวง 
การแข่งขันตอบปญัหาด้านเกษตรและสิ่งแวดลอ้ม ในระดบัประถมศึกษา (ป.4-ป.6) 

 
ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 

 
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 
ช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหต ุ ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก)  
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์ มือถือ 0-8407-66878 Email: ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 
 
 โปรดส่งใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที ่ 

ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร/โทรสาร 0-3428-1081 
Email:feduacj@ku.ac.th 



ใบตอบรับเขา้ร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี  
“ในหลวง กษัตริย์เกษตร กษัตริย์นักอนุรักษ์” 

 
ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 

 
ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ประเภทบุคคล เข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 
ช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหต ุ ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 2 คน เท่านั้น มฉิะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก)  
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์ มือถือ 0-8407-66878 Email: ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 
 โปรดส่งใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที ่ 

ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร/โทรสาร 0-3428-1081 
Email:feduacj@ku.ac.th 



ใบตอบรับเขา้ร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี  
“ในหลวง กษัตริย์เกษตร กษัตริย์นักอนุรักษ์” 

 
ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 

 
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ประเภทบุคคล เข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
แข่งขันวันที่ 4 ธันวาคม 2556  เวลา 08.00 - 15.30 น.  
 
ช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ช่ือผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้ที่ คุณ       
โทร.        
 
หมายเหต ุ ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 2 คน เท่านั้น มฉิะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เปน็หลัก)  
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่  
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา สระทองจันทร์ มือถือ 0-8407-66878 Email: ae_6878@hotmail.com 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน โทร./โทรสาร 0-3428-1081 
 
 
 

โปรดส่งใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที ่ 
ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
1 ม.6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทร/โทรสาร 0-3428-1081 
Email:feduacj@ku.ac.th 


