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ระเบียบการประกวด 
มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับชาติ ครั้งที ่๗ 

 
วัตถุประสงค์การประกวด 
 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมและ   
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยแสดงออกถึงการร่ายร าไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย เชิงมวยไทย 
การวาดภาพระเบียบสีมวยไทย และการแต่งค าประพันธ์มวยไทย   
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

๑. เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษาทั้งชายและหญิง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นโดยผู้บริหาร
สถานศึกษาลงนามรับรองว่าปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่จริง ในใบสมัครการประกวด 

๒. นักกีฬา ๑ คน  ท าการประกวดได้  ๑ ประเภทเท่านั้น 
๓. สามารถส่งทีมเข้าร่วมการประกวดได้ในนามของสถาบันการศึกษาเท่านั้น 

 
ประเภทของกิจกรรม 
     ๑. การประกวดการร่ายร าไหว้ครูมวยไทยและทักษะมวยไทย  

ลักษณะการประกวด   
ให้ผู้เข้าประกวดสถาบันละ ๒ ท่าน (ชายหรือหญิง) ท าการแสดงท่าทางการร่ายร าไหว้ครู

มวยไทยตามแบบที่ครูมวยไทยของตนเองสอนให้ มีการร่ายร าไหว้ครูในท่านั่งและท่ายืน ประกอบกับเสียง
ปี่มวย ภายในเวลา ๒ นาที โดยมีท่าบังคับดังนี้ 

๑) ท่าเทพนม  
๒) ท่ากราบ  
๓) ท่ากอบพระแม่ธรณี  
๔) ท่าถวายบังคม  
๕) ท่าปฐม  
๖) ท่าพรหม  
๗) ท่าย่างสามขุม  
หลังจากนั้นเป็นการแสดงการน าทักษะมวยไทย แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทย กลมวยและ

เชิงมวย มาประยุกต์ใช้ในการต่อสู้กัน ประกอบกับเสียงปี่มวย ภายในเวลา ๓ นาที  ซึ่งการประกวดแบ่ง
ออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ 

๑) ระดับประถมศึกษา (รับจ านวน ๑๕ ทีม) 
๒) ระดับมัธยมศึกษา (รับจ านวน ๑๕ ทีม) 
๓) ระดับอุดมศึกษา (รับจ านวน ๑๕ ทีม) 
๔) ระดับประชาชนทั่วไป (รับเฉพาะนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในระดับ

ต่างๆ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา) 
 
 



 

 

๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) บุคลิกภาพและรูปร่างที่เหมาะสมของผู้เข้าประกวด 
๒) ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย สวมมงคล ประเจียด เชือกหรือผ้าพันมือ  
๓) การร่ายร าไหว้ครูท่านั่งและท่ายืนสวยงามสอดคล้องกับจังหวะดนตรี 
๔) น าทักษะมวยไทย แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทย กลมวย เชิงมวย ได้อย่างเหมาะสม 
๕) การแสดงการต่อสู้สมจริงสมจัง  
๖) มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงการต่อสู้ 
๗) แสดงในเวลาที่ก าหนด หากขาดหรือเกิน ๑๕ วินาที ถูกตัดคะแนน 
๘) การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
รางวัลการประกวด 

   รางวัลชนะเลิศ  -ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
                กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเกียรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
           พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  
                    พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร 
   หมายเหตุ: ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลและมีคะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนน ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรทอง 
    ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลและมีคะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนน ได้รับเกียรติบัตรเงิน 
    ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลและมีคะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙ คะแนน  ได้รับเกียรติบัตรทองแดง 
 
     ๒. การประกวดการออกก าลังกายด้วยศิลปะมวยไทย (คีตะมวยไทย)  
         ลักษณะการประกวด  ให้ผู้เข้าประกวดสถาบันละ ๖ ท่าน (ไม่จ ากัดเพศ) น าทักษะการ  
ร่ายร าไหว้ครูมวยไทย ทักษะพ้ืนฐานมวยไทย การใช้หมัด เท้า เข่า และศอก มาประยุกต์ใช้ในการออก
ก าลังกาย ภายในเวลา ๕ นาที  โดยมีช่วงการอบอุ่นร่างกาย ช่วงออกก าลังกาย และช่วงคลายกล้ามเนื้อ 
ประกอบเพลงไทยตามท่ีแต่ละทีมเตรียมมา ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

๑) ระดับประถมศึกษา (รับจ านวน ๑๕ ทีม) 
๒) ระดับมัธยมศึกษา (รับจ านวน ๒๐ ทีม) 
๓) ระดับอุดมศึกษา (รับจ านวน ๑๕ ทีม) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย  
๒) น าท่าร่ายร าไหว้ครูและทักษะมวยไทยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
๓) มีความชัดเจนของท่ามวยไทย 
๔) ความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติทักษะ 
๕) การเคลื่อนที่ผสมผสานกลมกลืนและสร้างสรรค์  
๖) ความเหมาะสมในการน าทักษะมวยไทยมาใช้ในช่วงต่างๆ 
๗) การเลือกเพลงมีความเหมาะสม 
๘) การแสดงการออกก าลังกายอยู่ในเวลาที่ก าหนด หากขาดหรือเกิน ๒๐ วินาที ถูกตัดคะแนน 
๙) การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 

๓ 

รางวัลการประกวด 
   รางวัลชนะเลิศ  -ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

                กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
           พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  
                    พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร 
   หมายเหตุ: ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลและมีคะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนน ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรทอง 
    ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลและมีคะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนน    ได้รับเกียรติบัตรเงิน 
    ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลและมีคะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙ คะแนน   ได้รับเกียรติบัตรทองแดง 
 
     ๓. การประกวดเชิงมวยไทย  
         ลักษณะการประกวด ให้ผู้เข้าประกวดสถาบันละ ๒ ท่าน ประเภทคู่ (ไม่จ ากัดเพศ)       
น าเชิงหมัด  ๑๕ ท่า เชิงเท้า ๑๕ ท่า เชิงเข่า ๑๑ ท่า และเชิงศอก ๒๔ ท่า มาแสดงตามรูปแบบที่คิดขึ้น
อย่างสร้างสรรค์ ภายในเวลา ๕ นาที  ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
   ๑) ระดับมัธยมศึกษา (รับจ านวน ๑๐ ทีม) 
  ๒) ระดับอุดมศึกษา (รับจ านวน ๑๐ ทีม) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย 
๒) บุคลิกภาพและรูปร่างที่เหมาะสม 
๓) ปฏิบัติเชิงหมัด ๑๕ เชิง  เชิงเท้า ๑๕ เชิง  เชิงเข่า ๑๑ เชิง และเชิงศอก ๒๔ เชิง  
๔) มีความชัดเจนของท่าทางการปฏิบัติ 
๕) มีความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติทักษะ 
๖) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 
๗) แสดงในเวลาที่ก าหนด หากขาดหรือเกิน ๑๕ วินาที ถูกตัดคะแนน 
๘) การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
รางวัลการประกวด 

   รางวัลชนะเลิศ  -ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
                กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเกียรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
           พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  
                    พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร 
   หมายเหตุ: ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลและมีคะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนน ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรทอง 
    ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลและมีคะแนนตั้งแต่ ๗๐-๗๙ คะแนน    ได้รับเกียรติบัตรเงิน 
    ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลและมีคะแนนตั้งแต่ ๖๐-๖๙ คะแนน   ได้รับเกียรติบัตรทองแดง 
 
 



 

 

๔ 

 ๔. การประเมินความสามารถการร่ายร าไหว้ครูมวยไทย 
     ลักษณะการประเมิน ให้สถานศึกษาส่งนักเรียน  นิสิตและนักศึกษา มาแสดงการร่ายร าไหว้ครู
มวยไทยท่านั่งและท่ายืน ตามแบบที่ครูมวยไทยของตนเองสอนให้ ประกอบกับเสียงปี่มวย ภายในเวลา   
๒ นาที โดยสามารถส่งเข้าร่วมได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
  ๑) ระดับประถมศึกษา   
  ๒) ระดับมัธยมศึกษา  
  ๓) ระดับอุดมศึกษา   
  เกณฑ์การให้คะแนน 

๑) ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย สวมมงคล ประเจียด เชือกหรือผ้าพันมือ  
๒) การร่ายร าไหว้ครูท่านั่งและท่ายืนสวยงามสอดคล้องกับจังหวะดนตรี 
๓) แสดงในเวลาที่ก าหนด หากขาดหรือเกิน ๑๕ วินาที ถูกตัดคะแนน 
รางวัลการประเมิน 
ผู้เข้าประเมินจะได้รับเกียรติบัตรตามผลการประเมิน ดังนี้ 
๑) คะแนนตั้งแต่ ๙๐-๑๐๐ คะแนน     อยู่ในระดับดีเด่น 
๒) คะแนนตั้งแต่   ๘๐-๘๙ คะแนน     อยู่ในระดับดี 
๓) คะแนนตั้งแต่   ๗๐-๗๙ คะแนน     อยู่ในระดับพอใช้ 

  
 ๕. การประกวดวาดภาพระบายสี “ศิลปะมวยไทย” 
  ลักษณะการประกวด ให้ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม (แต่ละสถาบันสามารถส่งเข้าร่วมได้ไม่เกิน    
ระดับละ ๒ ท่าน) เข้าร่วมการประกวดตามรายละเอียดแต่ละระดับดังนี้  

๕.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
- วาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค (Oil pastel) หัวข้อ “ลูกไม้มวยไทย” ขนาดกระดาษ   

A๒ (๑๖X๒๓ นิ้ว) บนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ (จะจัดเตรียมไว้ให้) โดยตีขอบขนาด ๑ ซม.  
๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

- วาดภาพระบายสีด้วยสีน้ าหรือสีโปสเตอร์ หัวข้อ “ลูกไม้มวยไทย” ขนาดกระดาษ A๒  
(๑๖X๒๓ นิ้ว) บนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ (จะจัดเตรียมไว้ให้) โดยตีขอบขนาด ๑ ซม. 

๕.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
- วาดภาพระบายสีด้วยสีน้ าหรือสีโปสเตอร์ หัวข้อ “ลูกไม้มวยไทย” ขนาดกระดาษ A๒  

(๑๖X๒๓ นิ้ว) บนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ (จะจัดเตรียมไว้ให้) โดยตีขอบขนาด ๑ ซม. 
๕.๔ เวลาในการวาดภาพ ๓ ชั่วโมง 
๕.๕ อุปกรณ์ในการวาดภาพให้เตรียมมาเอง 
๕.๖ ผลงานทุกชิ้นถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
๕.๗ การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) ความสวยงาม       ๓๐ คะแนน 
๒) ความคิดสร้างสรรค์            ๓๐  คะแนน 
๓) ความสมบูรณ์ของผลงาน      ๒๐  คะแนน 
๔) ความสอดคล้องกับหัวข้อ      ๒๐  คะแนน 

 



 

 

๕ 

รางวัลการประกวด 
ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร  
      และทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  
         พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์          
         พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จ านวน  ๕๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

       กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
        พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  
        พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จ านวน  ๕๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร 

 
๖. การประกวดการแต่งค าประพันธ์ ในหัวข้อ “ศิลปะมวยไทย” 

ลักษณะการประกวด ให้ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม (แต่ละสถาบันสามารถส่งเข้าร่วมได้ไม่เกิน    
ระดับละ ๒ ทีมๆ ละ ๒ ท่าน) เข้าร่วมการประกวดโดยทางคณะกรรมการจะก าหนดค าที่เกี่ยวข้องกับ  
มวยไทยให้ก่อนการแข่งขัน ใช้เวลาในการแต่งค าประพันธ์ ภายในเวลา ๓๐ นาที  ซึ่งการประเมินแบ่ง
ออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

๑) ระดับประถมศึกษา  
๒) ระดับมัธยมศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) ระดับประถมศึกษา แต่งเป็นค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ จ านวน ๒ บท   
๒) ระดับมัธยมศึกษา แต่งเป็นค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ (กลอน ๘) จ านวนไม่ต่ ากว่า ๒ บท 
๓) ใช้ค าที่ก าหนดให้ครบทุกค า และมีความใจที่สมบูรณ์ 
๔) แต่งถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
๕) มีความไพเราะ สละสลวย 
๖) แต่งเสร็จภายในเวลา ๓๐ นาท ี
๗) การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 



 

 

๖ 

รางวัลการประกวด 
ระดับประถมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  
      พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์          
      พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร 
 
ระดับมัธยมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

     กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
      พร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน  
      พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากคณบดีคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตร 

      
วัน เวลาและสถานที่ประกวด   
 วันเสาร์ที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ตามก าหนดการดังนี้ 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด            หอ้งสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
๐๘.๓๐ น. พิธี เปิดมหกรรมทักษะวิชาการและ

อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 
ห้องสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

๐๙.๐๐ น. การประกวดร่ายร าไหว้ครูมวยไทย
ทักษะมวยไทย คีตะมวยไทย เชิงมวยไทย  

ห้องสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 การประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น  ๔ อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน     
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (อาคาร ๓) 

 การประกวดแต่งค าประพันธ์ ชั้น  ๒ อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน     
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (อาคาร ๒) 

หมายเหตุ: เวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
คณะกรรมการตัดสิน 
 ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมวยไทย 
 ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกก าลังกาย 
 ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรม 
 ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย 
 ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  



 

 

๗ 

ขั้นตอนการสมัคร 
 ๑. ใช้ใบสมัครที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญเข้าร่วมการประกวด หรือดาวโหลดจากเว็บไซต์ 
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/ 
 ๒. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 ๓ .ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ร า ย ชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ไ ด้ ที่  จ า ก เว็ บ ไ ซ ต์  
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/  ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ๔. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดการประกวดดังนี้ 

๔.๑ การประกวดร่ายร าไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย คีตะมวยไทย เชิงมวยไทย ได้ที่     
รองศาสตราจารย์  ดร.ต่ อศักดิ์  แก้วจรัสวิ ไล  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๑ -๔๒๓๑๙๗๐ E-mail: 
fedutsk@ku.ac.th 

๔.๒ การประกวดวาดภาพระบายสี ได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์ อุดมศรี หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๔๙๒๓๖๙  Email: na_cha_pong@hotmail.com 

๔.๓ การประกวดแต่งค าประพันธ์ ได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิพัฒน์  ธนัชญาอิศม์เดช 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๙๓๐๙๙ 
 
วิธีการสมัคร 
 ๑. ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น ๒ อาคาร ๑ คณะศึกษาศาสตร์และ     
พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 ๒. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึงรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๔๐ 
 ๓. ส่งใบสมัครทาง E-mail: fedutsk@ku.ac.th 
 
คณะกรรมการจัดการประกวด 
 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

******************************************** 

http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page_id=2241%20%20ใน
http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?page_id=2241%20%20ใน
mailto:fedutsk@ku.ac.th
mailto:fedutsk@ku.ac.th

