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หลักการและเหตุผล 

วิชาเคมีนั้นมีบทบาทเป็นอย่างมากท้ังการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการ
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์แพทย์ และอื่นๆ ดังนั้น
คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในข้อนี้ 
จึงได้ท าการจัดการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ 
และใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า ChemTest โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนไทยต่อวิชาเคมี 
ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศแก่ทีมผู้เข้าแข่งขันท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฯ รวมทั้ง
ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
หัวหน้าภาควิชาเคมี และคณาจารย์ในภาควิชาเคมี ตลอดจนผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี 



การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายฯ ท่ีจัดขึ้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
จากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจากโรงเรียนจากภูมิภาคต่างๆ ท่ัว
ประเทศมาโดยตลอดเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าในการแข่งขันฯ ครั้งท่ี ๓6 ท่ีผ่านมานั้นมีอุปสรรคในการจัดการ
แข่งขันฯ อยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม โครงการตอบปัญหาฯ ก็คงยังได้รับความสนใจในการสมัครเข้าร่วมแข่งขันจาก
โรงเรียนต่างๆ เป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕9 นี้ คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมีจึงเห็นสมควร
ให้มีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาเคมีฯ ครั้งท่ี ๓7 (ChemTest 37th) ในวันเสาร์ท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕60 สืบ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเคมีให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจท่ัวไป 
2. เพื่อให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมปลายได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ในวิชาเคมี 

ก่อนท่ีจะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของนิสิตภาควิชาเคมี อันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความ

สามัคคีในหมู่คณะ และฝึกการด าเนินกิจกรรมท่ีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
4. เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รางวัลที่ได้รับ 
 
          -รางวัลชนะเลิศ 
  1) โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  2) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน จ านวน 20,000 บาท 
 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
                   1) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน จ านวน 10,000 บาท 
 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  1) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน จ านวน 8,000 บาท 
 
 -รางวัลชมเชย 7 รางวัล 
                   1) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน  
              - รางวัลชมเชยอันดับท่ี 1 และ 2 รางวัลละ 2,500 บาท 
              - รางวัลชมเชยอันดับท่ี 3 – 7     รางวัลละ 1,000  บาท 
         -ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาและผู้เข้าชมนิทรรศการ 
                     1) เกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรกำรแข่งขันตอบปัญหำเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ชิงโล่พระรำชทำน สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี คร้ังที่ 37 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

วันเสำรท่ี์ 14 มกรำคม พ.ศ. 2560 

ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

เวลา ส าหรับผูเ้ข้าแข่งขันตอบปัญหาเคมีฯ ส าหรับผูเ้ข้าชมนิทรรศการและ Walk Rally 

07:00 – 08:00น. ลงทะเบียน ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์  

08:00 – 09:00น. 

ประธานจัดการแข่งขันตอบปัญหาเคมีฯ กล่าวรายงาน 

ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน 

ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

09:00 – 11:00 น. 

แข่งขันตอบปัญหาเคมีฯ รอบท่ี 1 

ศูนย์เรียนรวม 1  

(มีนิสิตพี่เล้ียงพาไปหลังลงทะเบียน) 
ชมนิทรรศการและกิจกรรม Walk Rally 

ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

11:00 – 12:00 น. 
ชมนิทรรศการและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

12:00 – 13:00น. 
พักกลางวัน ประกาศผลการแข่งขัน รอบท่ี 1 

รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน รอบท่ี 2 

13:00 – 15:30น. 

แข่งขันตอบปัญหาเคมีฯ รอบท่ี 2 

ห้อง 607และ 609 

ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

ชมนิทรรศการและกิจกรรม Walk Rally 

ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

15.30 – 16.00น. ชมนิทรรศการและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

16:00 – 17:00น. 
ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาเคมีฯ มอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา  

และพิธีปิดการแข่งขัน ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

** หมายเหตุ – ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 



รายละเอียดการสมคัรสอบแข่งขนัตอบปัญหาเคมีระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายชิงถว้ยพระราชทาน 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

และนิทรรศการเคมี คร้ังท่ี37 

 

วนัและเวลารับสมคัร        4 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

วนัสอบแข่งขนัตอบปัญหาเคมี     14 มกราคม 2560 
กติกาการรับสมคัร 

1. ศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยแข่งขนัประเภททีม ทีมละ 2 คน 
2. โรงเรียนสามารถส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัไดโ้รงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม 

3. แต่ละทีม จ าเป็นตอ้งมีอาจารยผ์ูเ้ห็นชอบในการสมคัรสอบและลงช่ือรับรองส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนั ซ่ึงในวนัสอบแข่งขนั
อาจารยส์ามารถไม่เขา้ร่วมงานได ้

4.สมคัรสอบและช าระเงินเป็นทีม ทีมละ 300 บาท 
5. การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบจะประกาศในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ทางเวบ็เพจของโครงการ  

Facebook : Chemtest Kasetsart University  
6. การเปล่ียนแปลงตวัผูเ้ขา้แข่งขนั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ั้งแต่วนัท่ีเปิดรับสมคัรไปจนถึง วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559 เท่านั้น 
และจะไม่อนุญาตให้เปล่ียนตวัหรือเปล่ียนแปลงผูเ้ขา้แข่งขนัทุกกรณี 

 
หลกัฐานการสมคัรสอบ 

1. ใบสมคัร 
2. หลกัฐานการช าระเงิน(ควรส่งเป็นส าเนา ภาพถ่าย หรือภาพแสกน เก็บตวัจริงไวท่ี้ท่านเพ่ือความปลอดภยั) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาบตัรนกัเรียน 
 

ช่องทางการรับสมคัร  

 เปิดรับสมคัร 2 ช่องทาง โดย เลอืกสมคัรช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่าน้ัน 

1.ทางระบบออนไลน์ 
ทางโครงการจะเปิดแบบฟอร์มส าหรับการสมคัรสอบทางออนไลน์ไว ้ตามท่ีอยู ่
URL : https://goo.gl/forms/amMOfMDhotjnUeRD2 ซ่ึงจะโพสไว ้ณ  
หนา้เวบ็เพจของโครงการ  Facebook : Chemtest Kasetsart University   

**การสมคัรสอบออนไลน์จะไม่สามารถแนบรูปหรือหลกัฐานการสมคัรสอบอ่ืนๆได ้จึงขอให้ผูส้มคัรน าหลกัฐานท่ีเหลือ 
ไดแ้ก่  หลกัฐานการช าระเงิน ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาบตัรนกัเรียน ส่งมาท่ี  chemtestku@gmail.com 
ภายในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2559 หากหมดวนัรับสมคัร นกัเรียนคนใดท่ีมีหลกัฐานไม่ครบถว้น ถือว่าการสมคัรสอบเป็นโมฆะ 

**นอ้งๆนกัเรียนสามารถสมคัรแบบออนไลน์เองได ้แต่ยงัตอ้งมีอาจารยผ์ูเ้ห็นชอบในการแข่งขนัตามกติกาการสมคัร 

 2. ทางไปรษณีย ์  
  ทางโครงการส่งใบสมคัรสอบและรายละเอียดโครงการไปถึงทางโรงเรียนโดยตรง โดยนกัเรียนท่ีสนใจเขา้
แข่งขนัสามารถกรอกใบสมคัรและช าระเงินค่าสมคัร จากนั้นกรุณาส่ง 

-ใบสมคัรสอบท่ีติดรูปถ่ายนกัเรียนพร้อมประทบัตราโรงเรียนครบถว้น -ส าเนาบตัรนกัเรียน 

https://www.facebook.com/Chemtestku/?ref=page_internal
https://goo.gl/forms/amMOfMDhotjnUeRD2
https://www.facebook.com/Chemtestku/?ref=page_internal


-หลกัฐานการโอนเงิน      -ส าเนาบตัรประชาชน 

ส่งมาท่ี : ชุมนุมนิสิตภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ตูป้ณ.1064 ปณ.เกษตรศาสตร์ 10903 
ภายในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2559 โดยทางโครงการจะดูจากวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย ์หากอยูน่อกเหนือจากวนัเวลา

ท่ีมีการเปิดรับสมคัรจะถือว่าใบสมคัรนั้นเป็นโมฆะ 

 

ช่องทางการช าระเงิน 

 ค่าสมคัรสอบรายทีม ทีมละ 300 บาท 
ช่ือบญัชี การแข่งขนัตอบปัญหา Chemtest  

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ีบญัชี 069-2-57351-2 
 

**สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ท่ี  เบอร์โทรศพัท ์02-562-5555 ต่อ 2208 
และกล่องขอ้ความ Facebook : Chemtest Kasetsart University 

 

https://www.facebook.com/Chemtestku/?ref=page_internal

