
 

 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  
จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
การแข่งขันแต่งค าประพันธ์  

 
ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................. 

 
ประเภททีม 
ทีมที่   ๑ 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑. ช่ือ – นามสกลุ.............................................……………………………..……………..……..……………………… 
โรงเรียน........................................................................ ........ ระดับช้ัน…...............................…………….. 
เบอร์โทรศัพท์................................................... E-mail ………………………………………………………………. 
 
                                                                         ลงช่ือ...............................................ผูส้มัคร 
                                                                          (................................................................) 
๒. ช่ือ – นามสกลุ.............................................……………………………..……………..……..…………………….. 
โรงเรียน................................................................................ ระดับช้ัน…...............................…………….. 
เบอร์โทรศัพท์................................................... E-mail ………………………………………………………………. 
 
                                                                         ลงช่ือ...............................................ผูส้มัคร 
                                                                          (................................................................) 
 

 อาจารยผ์ู้ควบคุม ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………… 
   ต าแหน่ง.................................... โทรศัพท์.....................................……… E-mail …………………………………   

  
         ลงช่ือ..................................................อาจารยผ์ู้ควบคุม 
              (.................................................................) 
 

หมายเหตุ ๑. กติกาการส่งผู้สมัคร แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งได้ ๒ ทีม ทีมละไม่เกิน  ๒ คน 
  ๒. ในวันแข่งขัน  ให้ผู้สมัครน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วย  เพื่อความสะดวกในการรับรางวัล 

๓. ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล pakarat.y@rmutp.ac.th   ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๔-๖๐๐๓ 
หรือ ไอดีไลน์  yutthapoom.s๕๓๓๕ 
-  อาจารย์ผการัตน์  ใยทอง เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๙๘๙-๙๔๑๗ 
๕. แข่งขันวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. 
ณ  บริเวณหน้าห้องประชุมอาภากร ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(ศูนย์พณิชยการพระนคร) 
 
 



 
 
ใบสมัครการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  

จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

การแข่งขันแต่งค าประพันธ์  
 

ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................. 
 

ประเภททีม 
ทีมที่   ๒ 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑. ช่ือ – นามสกลุ.............................................……………………………..……………..……..……………………… 
โรงเรียน................................................................................ ระดับช้ัน…...............................…………….. 
เบอร์โทรศัพท์................................................... E-mail ………………………………………………………………. 
 
                                                                         ลงช่ือ...............................................ผูส้มัคร 
                                                                          (................................................................) 
๒. ช่ือ – นามสกลุ.............................................……………………………..……………..……..…………………….. 
โรงเรียน................................................................................ ระดับช้ัน…...............................…………….. 
เบอร์โทรศัพท์................................................... E-mail ………………………………………………………………. 
 
                                                                         ลงช่ือ...............................................ผูส้มัคร 
                                                                          (................................................................) 
 

 อาจารยผ์ู้ควบคุม ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………… 
   ต าแหน่ง.................................... โทรศัพท์.....................................……… E-mail …………………………………   

  
         ลงช่ือ..................................................อาจารยผ์ู้ควบคุม 
              (.................................................................) 
 

หมายเหตุ ๑. กติกาการส่งผู้สมัคร แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งได้ ๒ ทีม ทีมละไม่เกิน  ๒ คน 
  ๒. ในวันแข่งขัน  ให้ผู้สมัครน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วย  เพื่อความสะดวกในการรับรางวัล 

๓. ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล pakarat.y@rmutp.ac.th   ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๔-๖๐๐๓ 
หรือ ไอดีไลน์  yutthapoom.s๕๓๓๕ 
-  อาจารย์ผการัตน์  ใยทอง เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๙๘๙-๙๔๑๗ 
๕. แข่งขันวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. 
ณ  บริเวณหน้าห้องประชุมอาภากร ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(ศูนย์พณิชยการพระนคร) 

 

 



 

 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  
จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 

 
ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................. 

 
ประเภทเดี่ยว 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑. ช่ือ – นามสกลุ.............................................……………………………..……………..……..………………………. 
โรงเรียน................................................................................ ระดับช้ัน…...............................…………….. 
เบอร์โทรศัพท์................................................... E-mail ………………………………………………………………. 
 
                                                                         ลงช่ือ...............................................ผู้สมัคร 
                                                                          (................................................................) 
๒. ช่ือ – นามสกลุ.............................................……………………………..……………..……..…………………….. 
โรงเรียน................................................................................ ระดับช้ัน…...............................…………….. 
เบอร์โทรศัพท์................................................... E-mail ………………………………………………………………. 
 
                                                                         ลงช่ือ...............................................ผูส้มัคร 
                                                                          (................................................................) 
 

 อาจารยผ์ู้ควบคุม ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………… 
   ต าแหน่ง.................................... โทรศัพท์.....................................……… E-mail …………………………………   

  
         ลงช่ือ..................................................อาจารยผ์ู้ควบคุม 
              (.................................................................) 
หมายเหตุ ๑. กติกาการส่งผู้สมัคร แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งได้  ๒ คน 
  ๒. ในวันแข่งขัน  ให้ผู้สมัครน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วย  เพื่อความสะดวกในการรับรางวัล 

๓. ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล pakarat.y@rmutp.ac.th   ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๔-๖๐๐๓ 
หรือ ไอดีไลน์  yutthapoom.s๕๓๓๕ 
-  อาจารย์ผการัตน์  ใยทอง เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๙๘๙-๙๔๑๗ 
๕. แข่งขันวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. 
ณ  บริเวณหน้าห้องประชุมอาภากร ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(ศูนย์พณิชยการพระนคร) 

 

 

 

 



 
 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  
จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
การแข่งขันอ่านออกเสียง 

 
ชื่อสถานศึกษา.................................................................................................. 

 
ประเภทเดี่ยว 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๑. ช่ือ – นามสกลุ.............................................……………………………..……………..……..……………………… 
โรงเรียน................................................................................ ระดับช้ัน…...............................…………….. 
เบอร์โทรศัพท์................................................... E-mail ………………………………………………………………. 
 
                                                                         ลงช่ือ...............................................ผูส้มัคร 
                                                                          (................................................................) 
๒. ช่ือ – นามสกลุ.............................................……………………………..……………..……..…………………….. 
โรงเรียน................................................................................ ระดับช้ัน…...............................…………….. 
เบอร์โทรศัพท์................................................... E-mail ………………………………………………………………. 
 
                                                                         ลงช่ือ...............................................ผูส้มัคร 
                                                                          (................................................................) 
 

 อาจารยผ์ู้ควบคุม ช่ือ …………………………………………………………………………………………………………………… 
   ต าแหน่ง.................................... โทรศัพท์.....................................……… E-mail …………………………………   

  
         ลงช่ือ..................................................อาจารยผ์ู้ควบคุม 
              (.................................................................) 
 

หมายเหตุ ๑. กติกาการส่งผู้สมัคร แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งได้  ๒ คน 
  ๒. ในวันแข่งขัน  ให้ผู้สมัครน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วย  เพื่อความสะดวกในการรับรางวัล 

๓. ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล pakarat.y@rmutp.ac.th   ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๔-๖๐๐๓ 
หรือ ไอดีไลน์  yutthapoom.s๕๓๓๕ 
-  อาจารย์ผการัตน์  ใยทอง เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๙๘๙-๙๔๑๗ 
๕. แข่งขันวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนเวลา ๘.๓๐ น. 
ณ  บริเวณหน้าห้องประชุมอาภากร ชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(ศูนย์พณิชยการพระนคร) 

 


