
 

ท่ี  ศธ ๐๕๓๖/ว 5257                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
    อ.เมือง จ.กําแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

 15  ธันวาคม  ๒๕61 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ 
 
เรียน 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. กําหนดการ     จํานวน 1 ฉบับ 
  2. แบบตอบรับ     จํานวน 1 ฉบับ 
  3. โปสเตอรประชาสัมพันธ   จํานวน 1 แผน 
 

 

ตามท่ี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด มหาชน รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดทําบันทึก 
ขอตกลง (MOU) ในการจัดทําโครงการ OTOP JUNIOR CONTEST ป 2  กาวแรกสูการเปนผูประกอบการ  OTOP                          
เพ่ือสนับสนุนและสรางเสริมวิชาชีพใหกับเยาวชนในโรงเรียน  สามารถประยุกตวิชาการมาริเริ่มการทํามาคาขาย      
อันจะเปนอาชีพท่ีสรางรายไดในอนาคต ตลอดจนการจัดทําบัญชีครัวเรือน นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร               
ไดกําหนดจัดกิจกรรมการประกวดการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 
และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  ในวันท่ี 30 มกราคม  2562 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 1 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีเงินรางวัลสําหรับผูชนะเลิศ พรอมวุฒิบัตร และวุฒิบัตร
สําหรับนักเรียน และคุณคท่ีเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 

ในการนี ้ ทางมหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาแลวเห็นวา  โครงการดังกลาวนาจะมีประโยชนตอนักเรียน 
ในพื้นที่ของทาน  มหาวิทยาลัยฯ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน ใหกับนักเรียนหรือหนวยงานในสังกัด ท้ังนี้ หากทานใดสนใจเขารวมการกิจกรรม
สามารถสงแบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม  ทางโทรสาร ๐ ๕๕๗๐๖ ๕๑๑ หรือ E-mail : Fms-info@kpru.ac.th 

ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2562 ตามกําหนดการและใบสมัครท่ีแนบมาพรอมนี ้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  มหาวิทยาลัยฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห จากทาน  
และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
              (รองศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 
              รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

คณะวิทยาการจัดการ   
โทร. ๐ ๕๕๗0  6๕55 ตอ ๓๕00 
โทรสาร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๑ 
 

mailto:Fms-info@kpru.ac.th


 
ประเภทเงินรางวัลการประกวดการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 
1.ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6  แบงเปน 4 รางวัล ดังนี้ 
 -รางวัลชนะเลิศ      3,000 บาท 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     2,000 บาท 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     1,000 บาท 
 -รางวัลชมเชย จํานวน 6 รางวัล ๆ ละ 500 บาท  3,000 บาท 
  รวมเปนเงิน       9,000 บาท 
 
2.ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  แบงเปน 4 รางวัล ดังนี้ 
 -รางวัลชนะเลิศ      3,000 บาท 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     2,000 บาท 
 -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     1,000 บาท 
 -รางวัลชมเชย จํานวน 6 รางวัล ๆ ละ 500 บาท  3,000 บาท 
  รวมเปนเงิน       9,000 บาท 
 
 
หมายเหตุ : มีวุฒิบัตรสําหรับนักเรียนทุกทานท่ีเขาการประกวดบัญชีครัวเรือน และครผููควบคุมนักเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กําหนดการการประกวดการจัดทําบัญชีครัวเรือน  

ในวันท่ี 30 มกราคม  2562  
ณ หองประชุม ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด มหาชน รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

 
 

 
เวลา 03.00 – 13.30 น.   ลงทะเบียน 

 
เวลา 13.30 – 14.15 น.    การประกวดการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

- ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

 
เวลา 15.00-15.30 น.   มอบวุฒิบัตรสําหรับครูและนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
 
 
หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครการการประกวดการจัดทําบัญชีครัวเรือน  
ในวันท่ี 30 มกราคม  2562  

ณ หองประชุม ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด มหาชน รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

 
โรงเรียน....................................................................................ตําบล............................................................
อําเภอ..................................................... จังหวัด.......................................... 
ครูผูควบคุม  
ชื่อ-สกุล........................................................................................เบอรโทร................................................... 
รายช่ือผูสมัคร 
1. ชื่อ-สกุล นักเรียน..................................................................................................................................... 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
2. ชื่อ-สกุล นักเรียน.................................................................................................................................... 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
3. ชื่อ-สกุล นักเรียน..................................................................................................................................... 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
4. ชื่อ-สกุล นักเรียน.................................................................................................................................... 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
5. ชื่อ-สกุล นักเรียน................................................................................................................................... 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
6. ชื่อ-สกุล นักเรียน.................................................................................................................................... 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
7. ชื่อ-สกุล นักเรียน.................................................................................................................................... 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
8. ชื่อ-สกุล นักเรียน.................................................................................................................................... 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
9. ชื่อ-สกุล นักเรียน.................................................................................................................................... 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
10. ชื่อ-สกุล นักเรียน.................................................................................................................................. 
ระดับ  (   ) ประถมศึกษา ชั้น ป............................ (   ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม................ 
 
 
                              ลงชื่อ......................................................... 
                    (...........................................................) 
               วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ............... 

 
หมายเหตุ : 1.โรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขารวมไดไมจํากัดจํานวน 
               2.ขอความกรุณาจัดสงแบบตอบรับ กับมายังสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 

        ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2562 โทรสาร 055-706511 หรือ E-mail : Fms-info@kpru.ac.th 
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