
    ระเบียบการรับสมัคร การแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์  ระดับประเทศ ปี 2559 
              Thailand Prize for Thermoelectric Cell 2016 (TPTC 2016) 
              วันท่ี 15  สิงหาคม  2559 
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
1.1 ครู และนักเรียนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอเิลก็ทริกในหัวข้อ  
“การประดิษฐเ์ทอร์โมอเิล็กทริกเซลลเ์บื้องต้น” มาแล้วเท่านั้น 

2. เง่ือนไขการแข่งขัน 
2.1 การแข่งขันจะแบ่งเป็นทมี โดย 1 ทีม ประกอบด้วย ครู/อาจารย์ จ านวน 1 คน  

และนักเรียน/นักศึกษา 2 คน 
 2.2  อุปกรณ์ส าหรบัการประดิษฐเ์ทอร์โมอิเล็กเซลล์ จะมีใหใ้นวันแข่งขัน (ไม่ต้องน าอุปกรณ์ใด ๆ  

   มาร่วมในวันแข่งขัน) 
3.  เกณฑ์การตัดสิน 

ตัดสินจากปริมาณไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ที่วัดด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก 

     4.  รางวัลการแข่งขัน 
ทีมชนะเลิศ รางวัล 

อันดับที่ 1 (Gold Award) เงิน 4,000 บาท ถ้วยรางวัล ป้ายรางวัล เกียรตบิัตร 
อันดับที่ 2 (Silver Award) เงิน 3,500 บาท ถ้วยรางวัล ป้ายรางวัล เกียรตบิัตร 
อันดับที่ 3 (Bronze Award) เงิน 3,000 บาท ถ้วยรางวัล ป้ายรางวัล เกียรตบิัตร 
ชมเชยอันดับ 1  เงิน 2,500 บาท - ป้ายรางวัล เกียรตบิัตร 
ชมเชยอันดับ 2  เงิน 2,000 บาท - ป้ายรางวัล เกียรตบิัตร 

5. ก าหนดการแข่งขัน 
วันที่แข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2559 
สถานที่แข่งขัน  หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เวลา 07.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียน  
เวลา 09.30 – 10.10 น.   ด าเนินการแข่งขัน 
เวลา 13.00 น.  ประกาศผลการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลและเกียรตบิัตร  

6. การรับสมัคร  ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) มายัง 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร 47000  
หรือส่งมาที่ อีเมล:์ kunchitsingsoog@yahoo.com 
หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง)   
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 5 สิงหาคม  2559 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล ์ระดับประเทศ ปี 2559 
*********************** 

1. ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................ อายุ ...........................ปี  
ต าแหน่งปจัจบุัน .......................................... สถานที่ท างาน........................................................................................... 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................เลขที่..............หมูท่ี่.............ซอย........................ ........... ถนน........................ 
แขวง/ต าบล............................เขต/อ าเภอ............................จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย์...... ....................... 
โทรศัพท.์..........................โทรศัพทเ์คลื่อนที่....................................... โทรสาร............................................................... 
E-mail Address:………..…………………………………………………….. 
3.การลงทะเบียนรับสมัคร รายละเอียดดังนี้ คือ 1 ทีมจะมี ครู จ านวน 1 คน ต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน จัดแข่งขัน วันท่ี 15  สิงหาคม  2559 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
    กรุณาส่งใบสมัครภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
               3.1  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึงศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพฒันา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร 47000 
                3.2  ส่งใบสมัครทางโทรสาร หมายเลข 0 4274 4319          
                3.3  ส่งใบสมัครทางอเีมล์ kunchitsingsoog@yahoo.com 
4. มีความประสงค์ เข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์  ระดับประเทศ ปี 2559 และขอสง่รายช่ือ
นักเรียนติดตามเข้าร่วมแข่งขัน ในครั้งนี้ จ านวน 2 คน 
   ชื่อทีม (โปรดระบ)ุ............................................................................................ดังรายช่ือต่อไปนี ้
    4.1 นาย/นางสาว................................................................................นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี…่………….............. 
    4.2 นาย/นางสาว................................................................................นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่............................. 
5. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
       
           
 
 
 
 
 
 

 

 ลงชื่อ................................................อาจารย์ผู้ควบคุม 
      (……………………………………………) 
  ต าแหน่ง..................................................... 
     วันที่.......เดือน....................พ.ศ............... 

 
 

**********************************************************************************************************  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 โทร/โทรสาร 0-4274-4319 
นายครรชิต  สิงห์สุข โทร.088-3121858, นางสาวพนิดา  พิลาสุตา โทร.080-1802636 (ผู้ประสานงาน) 

 



 

ก าหนดการ 
กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์ ระดับประเทศ ปี2559 

Thailand Prize for Thermoelectric Cell 2015 (TPTC 2016) 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2559 

 

 
08.00 – 09.00 น. ตรวจสอบรายช่ือและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์ 

เทอร์โมอเิลก็ทริกเซลล์ ระดบัประเทศ 
09.30 – 10.10 น. เริ่มการแข่งขันการประดิษฐ์เทอรโ์มอเิล็กทรกิเซลล์ ระดับประเทศ ปี 2559 
13.00 – 14.00 น. ประกาศผลการแข่งขันการประดิษฐ์เทอรโ์มอเิลก็ทรกิเซลล์ ระดับประเทศ 
14.00 น. เป็นต้นไป พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 

 
 

หมายเหต ุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


