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ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๔๐  

 
1 ตุลาคม 2563 

เรื่อง  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเกษตรและสิง่แวดล้อม ครั้งที่ 11 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการแข่งขันและใบสมัคร 

ด้วยภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563  
เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสต์และพัฒนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการบริการวิชาการด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ในลักษณะการแข่งขันทักษะความสามารถ
ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตทางการเกษตรและ
คุณภาพชีวิต โดยมีประเภทการแข่งขัน ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

1. การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 
1) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) : การแข่งขันเสียบยอดชวนชม วิธี Cleft  Grafting 
2) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) : การแข่งขันทาบกิ่งมะม่วง วิธี Modified Veneer Side 
Approach Grafting 

 2. การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก การตอบปัญหาในหัวข้อ "New Normal: 
โลกเปลี่ยน คนปรับ" 

1) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  หัวข้อ “โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ ้า” 
2) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  หัวข้อ “Sustainable Development Goals ” 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ทางภาควิชาฯ จึงใคร่ขอเชิญโรงเรียน  
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาดังกล่าวผ่านช่องทาง  
การสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้  

1. พิมพ์ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้แล้วส่งมาที่  
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ Email : feduacj@ku.ac.th หรือ 
นางสาวชลธิชา แซ่เจ็ง Email : chonticha.sa@ku.th  

2. สมัครผ่าน Line ตาม QR Code ที่ก าหนดไว้ในใบสมัคร  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  รศ.ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์  โทร.081 -9418776 หรือ  

นางสาวชลธิชา แซ่เจ็ง โทร.084-0766878 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศรีสวนแตง) 
  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
 
 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน 
โทร 034-351898 ต่อ 200 

mailto:chonticha.sa@ku.th
http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/v1/index.php


ก ำหนดกำรและผู้รับผิดชอบโครงกำรแข่งขันทักษะควำมสำมำรถด้ำนเกษตรและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 ประจ ำปี พ.ศ.2563 
ภำควิชำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 

วัน-เวลำ-สถำนที่แข่งขนั รำยกำรแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณและรำงวัล 
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 
เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 
- ห้องสัมมนา  
อาคารปฏิบตัิการ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

1. การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 
ระดับการแข่งขันออกเป็น 2 ระดบั คือ  
  1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) :  
การแข่งขันเสียบยอดชวนชม วิธี Cleft  
Grafting 
  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) :  
การแข่งขันทาบกิ่งมะม่วง วิธี Modified 
Veneer Side Approach Grafting 
 
ผู้รับผิดชอบ/กรรมกำร 
รศ.ดร.อภิชำติ ใจอำรีย์ 
รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง 
ผศ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด 
ผศ.ไพทูล  ค าคอนสาร 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง  
น.ส.โยธกา เวมหัดทร 
นิสิต จ านวน 10 คน 
 
ผู้ประสำนงำน 
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์ 
มือถือ: 081-941-8776 
Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง  
มือถือ: 084-076-6878 
Email: chonticha.sa@ku.th  
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน  

รูปแบบและกติกำกำรแข่งขัน  
1. เป็นการแข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแตล่ะโรงเรียน

สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วมการแข่งขันจะไดร้ับของที่ระลกึและเกียรติบตัรการข้าร่วม 

2. ส าหรับต้นกล้าและวสัดุในการแข่งขันทางภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชนเป็นผู้จดัเตรียมให้  

3. ส าหรับมีดขยายพันธ์ุพืชให้แต่ละทมีที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จัดเตรียมมาเอง 

4. มัธยมศึกษำตอนต้น ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดยแข่งขัน
พร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 

5. มัธยมศึกษำตอนปลำย ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดย
แข่งขันพร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 

6. ทีมท่ีได้คะแนนมากที่สดุ จ านวน 3 ทีมจะเป็นผู้ชนะตามล าดับ 
และ 2 ทีมไดร้างวัลชมเชย 

ก ำหนดกำร 
08.30-09.00 น. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน 
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนบรเิวณลานหนา้ห้องสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
09.00-09.30 น. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กลา่วตอ้นรับ
และให้โอวาท 
09.30-10.45 น. แข่งขันระดับ ม.ต้น  
10.45-12.00 น. แข่งขันระดับ ม.ปลาย 
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ 
เป้ำหมำย 
มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับละไม่น้อยกว่า 20 ทีม 

รำงวัล 
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  2,000  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000  บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา  500  บาท 
รวมเงินรำงวัลระดับละ 5,500 บำท 2 ระดับ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000   บำท 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

ภำพวิธีกำรต่อกิ่ง/เสียบยอดชวนชมด้วย วิธี Cleft Grafting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
ภำพวิธีกำรทำบกิ่งมะม่วงด้วย วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting 

 



เกณฑ์กำรตัดสินกำรแข่งขันทักษะกำรขยำยพันธุ์พืช 
 

1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) : กำรต่อกิ่งหรือเสียบยอดชวนชมด้วย วิธี Cleft  Grafting ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดยแข่งขันพร้อมกันทั้งหมดทุกทีม 
 

รายการประเมิน คะแนน 
1. การเตรียม และเลือกใช้อุปกรณ์ (10 คะแนน)  
2. การเลือกต าแหน่งรอยแผลของต้นตอ การเลือกตาพันธุ์ดี (10 คะแนน)  
3. การเฉือนตาพันธุ์ดีและแผลที่ต้นตอ (ความเรียบร้อยสวยงามของบาดแผล)  (10 
คะแนน) 

 

4. การพันผ้าพลาสติกรอบบาดแผล (10 คะแนน)  
5. ความถูกต้องตามวิธีการและความเป็นระเบียบของงานโดยรวม (10 คะแนน)  

รวม  
 

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) : กำรแข่งขันทำบกิ่งมะม่วง วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting ให้เวลาในการแข่งขัน 5 นาที โดยแข่งขันพร้อม
กันทั้งหมดทุกทีม 

 
รายการประเมิน คะแนน 

1. การเตรียม และเลือกใช้อุปกรณ ์(10 คะแนน)  
2. การเลือกต าแหน่งรอยแผลของต้นตอ (10 คะแนน)  
2. การเฉือน ความเรียบร้อยสวยงามของบาดแผล  (ต้นตอและก่ิงพันธุ์ดี)  (10 
คะแนน) 

 

3. การพันผ้าพลาสติกรอบบาดแผล (10 คะแนน)  
4. ความถูกต้องตามวิธีการและความเป็นระเบียบของงานโดยรวม (10 คะแนน)  

รวม  
  
 
 
 
 
 



วัน-เวลำ-สถำนที่แข่งขนั รำยกำรแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณและรำงวัล 
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 
เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 
- ห้องสัมมนา  
อาคารปฏิบตัิการ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

2. การแข่งขันความคิดสร้างสรรคเ์กี่ยวกับ
การดูแลโลก “KEEP THE WORLD” 
กำรตอบปัญหำในหัวข้อ  
"New Normal: โลกเปลี่ยน คนปรับ" 

ระดับการแข่งขันออกเป็น 2 ระดบั คือ  
1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  
หัวข้อ “โรคอุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ ำ” 
2.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หัวข้อ 
“Sustainable Development 
Goals” 
 
ผู้รับผิดชอบ/กรรมกำร 
รศ.ดร.อภิชำติ ใจอำรีย์ 
ผศ.ดร.ระวี จฑูศฤงค์ 
ผศ.ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ 
ผศ.ดร.วราภรณ์  แย้มทิม 
ผศ.อุดมพร บุญช ู
อ.ดร.อภญิญา อุดมเวช 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง  
น.ส.วรรณวิภา เล้าอรุณ 
นิสิต จ านวน 10 คน 
 
ผู้ประสำนงำน 
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์ 
มือถือ: 081-941-8776 
Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง  
มือถือ: 084-076-6878 
Email: chonticha.sa@ku.th 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

รูปแบบและกติกำกำรแข่งขัน  
 1.เป็นการแข่งขันประเภททีมๆละ 2 คน โดยแตล่ะโรงเรียนสามารถส่ง
ทีมเข้าร่วมได้เพยีง 1 ทีม ทุกทีมและโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันจะ
ได้รับของที่ระลึกและเกียรติบตัรการข้าร่วม 
 2.หากมีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10 ทีมจะจัดการแข่งขัน
ออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลศิ 
 3.การแข่งขันรอบคัดเลือก โดยให้ท าแบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ ทีมท่ีได้
คะแนนมากท่ีสดุ 5 ทีมจะผ่านเข้าร่วมชิงชนะเลิศ 
 4.การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ให้ทีมท่ีเข้ารอบตอบค าถามจ านวน 10 ข้อ 
ทีมท่ีได้คะแนนมากที่สดุ จ านวน 3 ทีมจะเป็นผู้ชนะตามล าดับ ส่วน 2 ทีม
ที่ผ่านเข้ารอบไดร้างวัลชมเชย 
เนื้อหา : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของโลกและประเทศไทย ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม มาตรการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม COVID-19 โลกร้อน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  
 
ก ำหนดกำร 
08.30-09.00 น. ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขัน 
ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนบรเิวณลานหนา้ห้องสัมมนา อาคาร
ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
09.00-09.30 น. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กลา่วตอ้นรับ
และให้โอวาท 
09.30-10.30 น. แข่งขันตอบปัญหาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รอบแรก 
10.30-12.00 น. แข่งขันตอบปัญหาระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รอบชิงชนะเลิศ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
15.00-15.30 น. พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการ 

รำงวัล 
ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  2,000  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500  บาท 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000  บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา  500  บาท 
รวมเงินรำงวัลระดับละ 5,500 บำท 2 ระดับ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000   บำท 
 
 

 



ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 
 

ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) การแข่งขันเสียบยอดชวนชม วิธี Cleft  Grafting 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
แข่งขันวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
 
ชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้        
โทร.        
 
หมายเหตุ  ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
 

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมและโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่  
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง มือถือ 0-8407-66878, Email: chonticha.sa@ku.th 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
หรือสมัครทาง Line ตาม QR code 
 



ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 
 

ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) การแข่งขันทาบกิ่งมะม่วง วิธี Modified Veneer Side Approach Grafting 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
แข่งขันวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
 
ชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้       
โทร.        
 
หมายเหตุ  ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมและโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่  
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง มือถือ 0-8407-66878, Email: chonticha.sa@ku.th 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
หรือสมัครทาง Line ตาม QR code 
 



ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก  
“KEEP THE WORLD” 

การตอบปัญหาในหัวข้อ "New Normal: โลกเปลี่ยน คนปรับ" 
 

ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) หัวข้อ “โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ  า” 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
แข่งขันวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น.  
 
ชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้       
โทร.        
 
หมายเหตุ  ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมและโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่  
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง มือถือ 0-8407-66878, Email: chonticha.sa@ku.th 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
หรือสมัครทาง Line ตาม QR code 
 



ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก  
“KEEP THE WORLD” 

การตอบปัญหาในหัวข้อ "New Normal: โลกเปลี่ยน คนปรับ" 
 

ในงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หัวข้อ “Sustainable Development Goals” 
ประเภททีมๆละ 2 คน  
สถานที่แข่งขัน  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
แข่งขันวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
 
ชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          
ชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
 1.             
 2.             
 
ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม  
 1.             
 2.             
 
ผู้ประสานงานที่ผู้จัดการแข่งขันสามารถติดต่อได้       
โทร.        
 
หมายเหตุ  ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ      

    หมดเขตส่งใบสมัคร วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 
สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมและโปรดส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ที่  
รศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ มือถือ 0-8194-18776, Email: feduacj@ku.ac.th 
น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง มือถือ 0-8407-66878, Email: chonticha.sa@ku.th 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
หรือสมัครทาง Line ตาม QR code 
 
 


