
  
  

การการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์**  
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วันวันศุกร์ท่ีศุกร์ท่ี  2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556633 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา น่านา น่าน  
  

**  การประกวดครั้งนี้การประกวดครั้งนี้ไม่ไม่รวมรวมถึงถึงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์าศาสตร์  
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    11..  ลักษณะลักษณะแข่งขันแข่งขัน  
1.1 โครงงานที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางปัญญา สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้าน

วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา
หาความรู้เพ่ือให้ได้คําตอบ 

1.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ต้องแสดงถึงการดําเนินการตามขั้นตอน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
คือ การกําหนดปัญหา การต้ังสมมติฐาน การวางแผนและออกแบบการทดลอง การทดลอง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล โครงงานวิทยาศาสตร์จะต้องมีรายงาน
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีทฤษฎีทางวิชาการสนับสนุน 

    22..  คุณสมบัติของผู้คุณสมบัติของผู้สมัครสมัคร  
ผู้มีสิทธ์ิส่งโครงงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนของรัฐหรือ

เอกชนทุกสังกัดในจังหวัดน่าน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ช้ัน ม.1 – ม.3 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ช้ัน ม.4 – ม.6 

    33..  กติกากากติกาการสมัครรสมัคร 
3.1 เป็นการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน 
3.2 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องมีช่ืออยู่ในทีม เพียงทีมเดียวเท่าน้ัน 
3.3 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมประกวดได้ ระดับละไม่เกิน 2 ทีม 

    44..  วิธีการสมัครวิธีการสมัคร 
สมัครและแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการสมัคร           
แบบ Online ได้ที่ http://sat.nan.rmutl.ac.th/science/ ภายในวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563  

    55..  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
5.1 ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเช้ือไวรัส   

โควิด-19 โดยขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่จัดเตรียมมาเอง ทําการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือสบู่ที่จัดเตรียมไว้ให้ และเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social distancing) 

5.2 การส่งผลงานในวันประกวด กําหนดให้ส่งเป็นโครงงานจริง พร้อมแผนผัง รูปภาพเพ่ือ
อธิบายการทํางานอย่างชัดเจน ผนึกบนแผงเสนอโครงงานท่ีมีรูปแบบและขนาดตามกําหนด  

5.3 โครงงานที่เคยได้รางวัลแล้วจากหน่วยงานอ่ืน ไม่มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด 

5.4 คณะกรรมการของสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งน้ี 

5.5 เจ้าของผลงานต้องอยู่ประจําที่แผงเสนอผลงาน เพ่ืออธิบายและตอบคําถามคณะกรรมการ
ครบทีมในวันตรวจประเมินผลงาน 

5.6 เจ้าของผลงานต้องเสนอรายงาน อย่างน้อย 5 ชุด ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลงาน หากไม่มีรายงานจะต้องเสียคะแนนในส่วนน้ีไป 
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5.7 แผงสําหรับแสดงผลงานท้ังโครงงานให้จัดทําเอง โดยใช้ไม้อัดหรือฟิวเจอร์บอร์ดทําตามแบบ
ขนาด ดังน้ี 

แผ่น ก  ขนาด 60 cm. x  60 cm. (กว้าง x ยาว) 
แผ่น ข  ขนาด 60 cm. x 120 cm. (กว้าง x ยาว) 
แผ่น ค  ขนาด 60 cm. x  60 cm. (กว้าง x ยาว) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.8 ผู้ส่งและสถานศึกษาที่ส่งผลงาน ได้ทราบหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งน้ีแล้ว ยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือ
เป็นอันสิ้นสุด  ไม่มี เง่ือนไขใดๆ  ทั้ งสิ้น  หากไม่สามารถส่งเอกสารหรือผลงานแก่
คณะกรรมการจัดการประกวดได้ตามวันเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าสละสิทธ์ิ 

5.9 หลักเกณฑ์การตัดสิน โครงงานทางวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
 
1. ภาพรวมโดยทั่วไปของโครงงาน 

1.1 ช่ือโครงการ 

1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ความแปลกใหม่ของปัญหาและการออกแบบทดลอง) 
1.3 การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทํา 

1.5 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ 

2. การเขียนรายงาน (ดังแบบฟอร์มการเขียนรายงานที่กําหนด) 
2.1 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม 

2.2 การนําเสนอข้อมูล เน้ือหาสาระ 

2.3 การใช้ภาษา คําศัพท์ทางวิทยาศาสตร ์

2.4 การอภิปราย ผลการทดลอง 

ก 
ข 

ค 
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3. การจัดแสดงโครงงาน 

3.1 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ 

3.2 ความสามารถในการสาธิตผลการทดลอง 

3.3 ความประณีต สวยงาม คงทน 

4. การอภิปรายปากเปล่า 

4.1 การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ การใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

4.2 การนําเสนอข้อมูล อธิบาย สาธิต ทดลอง ชัดเจน 

4.3 การแสดงให้เห็นถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
(ปกนอก) 

 
 

เรื่อง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

1.    

2.    

3.    
 

โรงเรียน   

อําเภอ   จังหวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานน้ีเป็นส่วนประกอบของการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 

เน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ–ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 9) ประจําปีพุทธศักราช 2563 

ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
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แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
(ปกใน) 

 
 

เรื่อง   
 

โดย 

1.    

2.    

3.    
 

ครูที่ปรึกษา 

1.    

2.    
 

บทคัดย่อ (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด) 
กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

สารบัญตาราง (ถ้ามีตารางแสดง) 
สารบัญภาพ (ถ้ามีภาพแสดง) 
บทที่ 1 บทนํา 

บทที่ 2 เอกสารที่เก่ียวข้อง 

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

บทที่ 4 ผลการทดลอง 

บทที่ 5 สรุปและอภิปราย ผลการทดลอง 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มบทคัดย่อโครงงานทางวิทยาศาสตร ์
 
 

ชื่อโครงงาน   

โรงเรียน             
 

ผู้จัดทํา 

1.  ชื่อ นามสกุล  

2.  ชื่อ นามสกุล  

3.  ชื่อ นามสกุล  

ครูที่ปรึกษา 

1.  ชื่อ นามสกุล  

2.  ชื่อ นามสกุล  
 
 

บทคัดย่อ 
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รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาตดัสินโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
 

1. การเขียนรายงาน 

1.1 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม ครอบคลุมหัวข้อที่สําคัญ แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน ตามลําดับ 
(บทคัดย่อ บทนํา เอกสารที่เก่ียวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง สรุปและอภิปรายผลการทดลอง) 

1.2 การเสนอแนะในแต่ละหัวข้อ ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นเป็นลําดับขั้นตอน 

1.3 การใช้ภาษาคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมและสละสลวย สามารถส่ือสาระที่
สําคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี 
 

การแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทํา 

1.4 การให้หลักการทํางานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญหา โดยมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดี 

1.5 การอ้างถึงความรู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมมีความเข้าใจในความรู้ที่อ้างถึงเป็นอย่างดี 
 

การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
1.6 การสังเกตที่นํามาสู่ปัญหา 

1.7 การต้ังสมมติฐานที่ถูกต้องชัดเจน 

1.8 การออกแบบการทดลอง (การควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การทดลองซ้ํา) 
1.9 การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง 

1.10 การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง 

1.11 การจัดกระทํากับข้อมูล การนําเสนอข้อมูล (ในลักษณะของรูปภาพ กราฟ ตาราง ตัวเลข) ที่ถูกต้อง 

1.12 การจัด การเลือกเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง มีหน่วยกํากับเสมอ 

1.13 การคํานวณที่ถูกต้อง 
 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

1.14 ความแปลกใหม่ของปัญหาและการควบคุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา (การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง 
จากที่ผู้อ่ืนได้ทํามาก่อนหรือคิดขึ้นใหม่) 

1.15 ความแปลกใหม่ของการออกแบบการทดลอง (การดัดแปลง เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้อ่ืนทํามาก่อน 
การคิดใหม่ วิธีการแก้ปัญหา วิธีวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การเลือกและทดสอบ 
ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองหรือการประดิษฐ์) 

1.16 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ อย่างต่อเน่ืองและเป็นระเบียบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความละเอียดถี่ถ้วน ความมานะบากบ่ัน ความต้ังใจจริงในการทดลอง และรวบรวมข้อมูล 

1.17 การอภิปรายผลการทดลองอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ มีข้อเสนอแนะหรือสมมติฐานสําหรับ
การศึกษาทดลองต่อไปในอนาคต 
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2. การจัดแสดงโครงงาน 

2.1 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ ช้ินส่วน วัสดุ กลไกต่างๆ ประกอบการแสดง 

2.2 ความสามารถในการสาธิตผลการทดลองหรือการทํางานของกลไกต่างๆ 

2.3 ความประณีต สวยงาม คงทน 
 

การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
2.4 การจัดกระทําข้อมูล การนําเสนอข้อมูล (ในลักษณะของรูปภาพ กราฟ ตารางตัวเลขที่ถูกต้อง 

เหมาะสม กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ) 
2.5 การออกแบบการจัดแสดงผลงานที่สื่อความหมายถึงแนวคิด สาระสําคัญต่างๆ อย่างชัดเจน 

2.6 ความถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัด ชัดเจน ของคําอภิปรายในแผนงาน 

2.7 การแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปที่ถูกต้อง 

2.8 การคํานวณที่ถูกต้อง 
 

 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

2.9 ความแปลกใหม่ของการออกแบบการนําเสนอข้อมูล การใช้วัสดุในแผงโครงงาน 
 

3. การอภิปรายปากเปล่า 

3.1 การอภิปรายและตอบข้อซักถามโดยตรงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทํา 

3.2 การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจถูกต้อง (อธิบายได้ตามท่ีอ้างในรายงาน) 
3.3 อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงหลักฐานข้อมูลที่ได้จากการแสดงและการอ้างเอกสาร (ตามที่

อ้างในรายงาน) ได้ถูกต้อง เหมาะสม แสดงถึงความเข้าใจที่แท้จริง 
 

อธิบายและตอบข้อซักถามที่แสดงให้เห็นถึงการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.4 การสังเกตที่นํามาสู่ปัญหา 

3.5 การต้ังสมมติฐาน 

3.6 การระบุตัวแปรที่เก่ียวข้อง 

3.7 การออกแบบการทดลอง (การควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การทดลองซ้ํา) 
3.8 การเลือกและการทดสอบ ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

3.9 การให้นิยามเชิงปฏิบัติการ 

3.10 การจัดทําข้อมูล การนําเสนอข้อมูล 

3.11 การแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 

3.12 การวัด การเลือกเครื่องมือวัด การใช้หน่วยกํากับ 

3.13 การคํานวณที่ถูกต้อง 
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อธิบายและตอบข้อซักถามที่แสดงให้เห็นถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

3.14 ที่มาของความคิด ความแปลกใหม่ในการต้ังปัญหาที่จะศึกษา เลือกตัวแปรที่จะศึกษา ออกแบบ
การทดลอง เลือกวัสดุ อุปกรณ์ การจัดทําข้อมูลและนําเสนอข้อมูล 

3.15 อธิบายและตอบข้อซักถามพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์จากโครงงานต่อการพัฒนา
ตนเอง ต่อส่วนรวม (ความเป็นไปได้ในการขยายผลการศึกษาทดลองของโครงงาน เพ่ือนํา
ประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมอย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์) 

 

อธิบายและตอบข้อซักถามที่แสดงให้เห็นถึงความมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
3.16 ความละเอียดถี่ถ้วนและความมานะบากบ่ันในการสังเกตหรือการทดลอง 

3.17 ไม่ตัดสินใจง่ายๆ โดยปราศจากข้อเท็จจริงสนับสนุนอย่างมีเหตุผล 

3.18 มีใจกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยใจเป็นธรรม โดยไม่ยึดมั่นในความคิดของตนฝ่ายเดียว 

3.19 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 

3.20 มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้ให้กว้างขวางมากข้ึน 

3.21 มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดและการกระทํา 

3.22 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่มีต่อคุณค่าการดํารงชีวิต 
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เกณฑ์การตดัสินโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง  

โรงเรียน อําเภอ จังหวัด  
 

ที่ การประเมิน 
(เกณฑ์การตัดสิน) 

ระดับ
คุณภาพ 
5,4,3,2,1 

น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน
ได้ 

1 รูปแบบการเขียนรายงาน  2  
2 ที่มาและความสําคัญ การกําหนดปัญหา ต้ังสมมติฐาน จุดประสงค์

การศึกษา และตัวแปรในการทดลอง 
 2  

3 ข้อมูลที่เก่ียวข้องประกอบการทําโครงการ  1  
4 การออกแบบการทดลอง  2  
5 การดําเนินการทดลอง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  1  
6 การบันทึกข้อมูล การจัดทําข้อมูล การแปลความหมาย การสรุปผล  2  
7 การจัดแสดงโครงงาน 

1) ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ 
2) ความสามารถในการสาธิตผลการทดลอง 
3) ความประณีต สวยงาม คงทน 

 2  

8 การอภิปรายปากเปล่า 
1) การแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ การใช้หลกัการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ 
2) การนําเสนอข้อมูล อธิบาย สาธิต ทดลอง ชัดเจน 
3) การแสดงให้เหน็ถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 2  

9 การตอบข้อซักถามของกรรมการ  2  
10 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  2  
11 การนําไปใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า  2  
 รวม 100  

 
 

ลงช่ือ....................................................................กรรมการตัดสิน 

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



กติกาการกติกาการประกวดโครงงประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์านทางวิทยาศาสตร์  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ––ราชมงคลราชมงคลล้าล้านนา น่นนา น่านาน    (คร้ังท่ี (คร้ังท่ี 99)  )  ประจําปีประจําปีพุทธศักราชพุทธศักราช  22556633  

วันวันศุกร์ศุกร์ท่ี ท่ี 2211  สิงหาคม สิงหาคม 22556633  
ณ ณ   โถงชั้น โถงชั้น 22    อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ  มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่านน่าน  

 

  CC1122 

    66..  กํากําหนดหนดการการประกวดประกวด  
 บัดน้ี ถึง 14 สิงหาคม 2563   รับสมัครผู้เข้าประกวด 
 21 สิงหาคม 2563 (เวลา 07.30–08.30 น.)   ติดต้ังแผงโครงงาน ณ โถงช้ัน 2  

อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ 
 21 สิงหาคม 2563 (เวลา 09.30–13.00 น.)  จัดการประกวด/คณะกรรมการตรวจ

ประเมินผลงาน (หลังพิธีเปิดงาน) 
 21 สิงหาคม 2563 (เวลา 14.00 น.)  ประกาศผลและมอบรางวัล 

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1  
อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ 

 21 สิงหาคม 2563 (เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) เก็บแผงโครงงาน  

หมายเหตุ:  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ http://sat.nan.rmutl.ac.th/science/ 

    77..  รางวัลรางวัล  
เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตรของทุกโครงงาน (ทุกคน) ทีส่่งเข้าร่วมประกวด เป็นดังน้ี 
  ร้อยละ 80-100    จะได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง 
   ร้อยละ 70-79     จะได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ 60-69     จะได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง 
  ตํ่ากว่าร้อยละ 60   จะได้เกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดโครงงาน 
รางวัลทุนการศึกษาสําหรับทีมที่มีคะแนนร้อยละสูงสุดเป็นลําดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ ในแต่

ละระดับ จะได้รับทุนการศึกษา ดังน้ี 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ัน ม.1 – ม.3) 
             รางวัลชนะเลิศ                                1,000   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   800   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   600   บาท 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.4 – ม.6) 
             รางวัลชนะเลิศ                                1,000   บาท 
             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                   800   บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                   600   บาท 
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนของผู้เข้าร่วมประกวด ภายใน 2 สัปดาห์
ภายหลังเสร็จสิ้นงาน 
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    88..  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000  
โทรศัพท์   054-710259 ต่อ 7123   โทรสาร   054-771398 
Website:   www.nan.rmutl.ac.th 
E-mail: science_nan@hotmail.com   

  QR Code Line “สปด.วิทย์63 มทร.ล้านนา น่าน” เพ่ือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ในการสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมจากทีมผู้จัดงาน  

 
    99..  อาจารย์อาจารย์ผู้ประสานงานผู้ประสานงาน  

ดร.กฤษฎา  ยาใจ   เบอร์โทรศัพท์มือถือ  061-4169585 
ดร.กาศรี  นามเคน   เบอร์โทรศัพท์มือถือ  089-6189787 


