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การประกวดหนูน้อยอะควาเร่ียม 
 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปี ๒๕๕๖ 
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๑. หลักเกณฑ์การประกวด  การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ  
๑.๑ ระดับปฐมวัย-อนุบาล 
๑.๒ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
๑.๓ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
 

๒. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
มีอายุระหว่าง ๓ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๒ ปี นับถึงวันสมัคร ไม่จํากัดเพศ 
 

๓. เง่ือนไข/กติกาการประกวด 
๓.๑ ผู้ประกวดต้องมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์นํ้าและข้อมูลของพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าหว้ากอ 
๓.๒ ผู้ประกวดต้องแสดงความสามารถพิเศษอย่างน้อย ๑ ประเภท 
๓.๓ แบ่งการประกวดเป็น 2 รอบ คือรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
3.4 ผู้ประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการประกวดเองทั้งหมด 
๓.5 เมื่อได้รับตําแหน่งแล้วต้องปฏิบัติหน้าที่หนูน้อยอะควาเรี่ยม โดยมีหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆของพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าหว้ากอ 
๓.6 บุตรหลานของบุคลากรภายในอุทยานฯไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมการประกวด 
 

๔. เกณฑ์การตัดสิน  

เกณฑ์ รอบคัดเลือก 
(คะแนน) 

รอบชิงชนะเลิศ
(คะแนน) 

1. ตอบคําถามถูกต้อง  30 30 
2. ความสามารถในการพูดประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าหว้ากอ  
(รอบคัดเลือก ไม่เกิน 1 นาที/รอบชิงชนะเลิศ1-2 นาที) 

30 30 

3. การแสดงความสามารถพิเศษ  
(รอบคัดเลือก ไม่เกิน 3 นาที/รอบชิงชนะเลิศ 3-5 นาที) 

20 20 

4. บุคลิกภาพ ปฏิภาณ ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการแนะนําตนเองถูกต้อง
ชัดเจน 

10 20 

๕. การแต่งกายสวยงาม เหมาะสมกับการนําเสนอและประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์  
สัตว์นํ้าหว้ากอ 

10 - 

** หมายเหตุ   รอบคัดเลือกไม่มีเกณฑ์การให้คะแนนการแต่งกาย ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายตามสบายในชุดสุภาพ 
  



 
 
 
 

๕. เอกสารประกอบการสมัคร 
๕.๑ สําเนาทะเบียนบ้าน  
๕.๒ ใบสมัคร (ต้องครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน)   
๕.๓ ภาพถ่ายสีของผู้เข้าประกวดแบบเต็มตัวหรือครึ่งตัว ขนาด ๔ x ๖ น้ิว  จํานวน ๑ ใบ 

 

๖. การรับสมัคร 
๖.๑ การส่งเอกสารการสมัคร 

- กรณีส่งเอกสารด้วยตนเองมายังส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า ได้ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕๖ 
(ระบุที่มุมซองว่า “ใบสมัครหนูน้อยอะควาเรี่ยม”) 

- กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจากวันที่ประทับตราต้องไม่เกินวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยจ่าหน้า
ซองถึง ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       
เลขที่ 181   ม.4 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 (ระบุที่มุมซองว่า “ใบสมัครหนูน้อย         
อะควาเรี่ยม”) 
๖.๒ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่  ส่วนพิพิธภัณฑ์ สัตว์ นํ้า  หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครไ ด้ที่ 
www.waghor.go.th  
๖.๓  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า หรือ                    
น.ส.วรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา โทร.085-2944005 
 

๗. กําหนดการประกวด  
7.1 รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องนวลจันทร์(ห้องAudithorium)  
   อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า 

   09.00 น. – 10.00 น.  รายงานตัว 
   10.00 น. เป็นต้นไป  เริ่มการประกวดรอบคัดเลือก 

7.2 รอบชิงชนะเลิศ วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องนวลจันทร์(ห้องAudithorium)  
   อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า 

 09.00 น. – 10.00 น.  รายงานตัว 
 10.00 น. เป็นต้นไป  เริ่มการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
 

๘. รางวัล  
รางวัลชนะเลิศ  ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท  

พร้อมโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ1 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จํานวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ๒ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย   ๒ รางวัล ได้รับเงินรางวัล จํานวน    500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด** 
 



 

 
 

ใบสมัครการประกวดหนูน้อยอะควาเร่ียม 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจําปี ๒๕๕๖ 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรี 
................................................................... 

ข้อมูลผู้เข้าประกวด 
1. ช่ือผู้เข้าประกวด (   ) เด็กหญิง (   )เด็กชาย ................................................................................................... 

ช่ือเล่น...................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปีเกิด .................../...................................../.................................. อายุ ..........................ปี 
3. ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับช้ัน (   ) ปฐมวัย-อนุบาล 

   (   ) ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ระบุช้ัน) .............................................. 
   (   ) ประถมศึกษาปีที่ ๔ - 6  (ระบุช้ัน)............................................... 
โรงเรียน......................................................................................................................................................... 

ข้อมูลผู้ส่งประกวด 
๑. ช่ือผู้ส่ง/โรงเรียนหรือชุมชนผู้ส่งเข้าประกวด............................................................................................... 
๒. ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร  

(   ) ผู้ปกครอง  (   )โรงเรียนหรือชุมชน (   ) อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 
๓. ที่อยู่ผู้ส่งประกวด.............................................................................................................................................  
4. เบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งประกวดที่สามารถติดต่อได้................................................................................................... 

 
 (ลงช่ือ).........................................................................ผู้ส่งประกวด 

 

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

 
 

หมายเหตุ 
1. ใบสมัครที่สมบูรณ์ ต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้เข้าประกวดและผู้ส่งประกวด 
ส่วนที่ ๒ แบบรับรองสถานภาพทางการศึกษาจากหัวหน้าสถานศึกษาต้นสังกัดของผู้ประกวด 

2. ส่งใบสมัครพร้อมสําเนาทะเบียนบ้านและภาพถ่ายสีได้ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (กรณีส่งเอกสาร
ทางไปรณีย์)หรือวันที่ 13 สิงหาคม 2556 (กรณีนําส่งด้วยตนเอง) 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สําหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขท่ีใบสมัคร........................................... 
วันที่รับใบสมัคร........................................ 
ผู้รับใบสมัคร............................................. 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรับรองสถานภาพทางการศึกษาจากหัวหน้าสถานศึกษาต้นสังกัดของผู้ประกวด 
 

 
ข้าพเจ้า..........................................................................................ตําแหน่ง...................................................... 

ขอรับรองว่า..................................................................................................................................................................... 
มีสถานภาพการศึกษาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................  
                                              (....................................................................) 
       ตําแหน่ง...................................................................... 
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ส่วนที่ ๒ 


