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การแขงขันทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเท่ียว 
 

กิจกรรมท่ี 17 : การตอบคําถามการทองเท่ียวในประเทศอาเซียน (อาเซียน +6)  
กําหนดการแขงขัน :   วันอังคาร ท่ี 20 มีนาคม 2562 เวลา เวลา 08.30 – 12.00 น. 
สถานท่ี : หองประชุมวิทยาภิรมย 2 อาคารวิทยาภิรมย (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
การแขงขัน : ประเภททีม  ทีมละ 3 คน 
ผูประสานงาน : 1. ดร.กฤษดา ตั้งชวาล (087-5151934) Email: kitsada.tun@mail.pbru.ac.th 

2. นางสาวลัลนลภฏั ชื่นอารมณ (083-7755236) นักวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน  
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Email: lallapat93@gmail.co 

 

คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
1. ผูเขาแขงขันตองเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาการทองเท่ียว หรือการโรงแรม หรือการ

บริการชั้นปท่ี 1 ถึงชั้นปท่ี 4 
2. สามารถสงทีมนักศึกษาเขารวมการแขงขันไดทีมละ 3 คน สถาบันละไมเกิน 3 ทีม (คละชั้นปได) 

 
กติกาการแขงขัน 

1. ทุกทีมท่ีเขารวมแขงขันตองรายงานตัวพรอมกันท่ีหองประชุมวิทยาภิรมย 2 อาคารวิทยาภิรมย  
(ชั้น 1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เวลา 8.30 – 9.00 น. 

2. ตอบคําถามจากขอคําถามท่ีพิจารณาของคณะกรรมการกลางแลว (โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก) ซ่ึงเนื้อหาขอคําถามเปนเนื้อหาภาพถายแหลงทองเท่ียวและขอคําถามแหลงทองเท่ียวในประเทศ
อาเซียนบวกหก 

3. ผูเขาแขงขันจะตอบคําถามจนครบ 2 ชุด (ชุดละ 10 ขอ) รวม 20 ขอ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากผล
คะแนนท่ีไดจากมากไปหานอย 

4. ผูเขาแขงขันมีเวลาในการตอบคําถามขอละ 20 วินาทีหลังจากคณะกรรมการอานขอคําถามจบลง 
5. หากลําดับท่ี 1 2 หรือ 3 มีผลคะแนนท่ีเทากัน ใหใชชุดคําถามสํารอง จํานวน 5 คําถาม เปนคําถาม

ตัดสินในแตละลําดับ 
6. หากหมดขอคําถามแลว ยังพบวามีผลคะแนนเทากันใหคณะกรรมการเปนผูถามคําถามดวยวาจาเพ่ือ

คัดเลือกผูชนะเลิศในแตละลําดับตอไป 
 

คณะกรรมการตัดสินประกอบ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 3 คน 
1.  ตัวแทนจากมัคคุเทศกอาชีพ จํานวน 1 ทาน 
2.  นักวิชาการดานการทองเท่ียว 
3.  นักวิชาการดานอาเซียน 

 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. นางสาวกรกนก เกิดรอด 
2. นางสาววรรนิสา ออนละมูล 
3. นายธงฉาน นอยสอาด 
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4. นางสาวเกศรา กริชเพชร 
5. นางสาวฐาปณี บุญจันทร 
6. นางสาวจุฬาทิพย ยุเหล็ก 
7. นางสาวเกษร อบอุน 
8. นางสาวพรพิมล เนียมศรี 
9. นางสาวสุวนันท ธรรมวาจา 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารย ดร.มธุรส ปราบไพรี 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
2. นางสาวสุพรรษา จันทรตรง 
3. นางสาวบัณฑิตา คําพวง 
4. นางสาวอินทรฑุมณี มีแสงพันธ 
5. นางสาวสลิลทิพย เศษรินทร 
6. นายรัฐกิจ อุทัยนา 
7. นางสาวสุนันทา แสงทับทิม 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยปญจรัศม์ิ สามนเสน 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2. น.ส. ธนัชพร หวงนาค 
3. นายสิริพงษ มะเดื่อชุมพร 
4. นางสาว นิลุบล คงเปรม 
5. น.ส.วารุณี หาญชนะ 
6. น.ส. วิมลพร ปาโผ 
7. น.ส. ศิริวรรณ สายทองสุข 
8. น.ส. วรานิจ โปรานานนท 
9. น.ส. วิภัทสรา คําสีแกว 
10. น.ส. นฤมล กลิ่นทองทิพย 
11. น.ส. นพวรรณ มีโคตะ 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยธนวรรษ ดอกจันทร 

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2. นายฑีมายุ จิวบางปา 
3. นางสาวชุติมา อินทรสุข 
4. นางสาวสกุลตรี เบาแรง 
5. นางสาวปทมวรรณ ทองผาโกมล 
6. นางสาวอรุโณทัย จันทรตรี 
7. นางสาวรังสิณา เหลืองสอาด 
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8. นายมูฮัมหมัดซุกรี บาเหะ 
9. นางสาวณัฐมน นวัตกาญจน 
10. นางสาวภัคภิณญา ดวงภูเมศ 
11. นางสาวสุดารัตน ไขแดง 
12. นางสาวฐิตาภรณ ศิริสมบัติ 
13. นางสาวอภินันท การกระสัง 
14. นายณัฐวุฒิ วิทา 

อาจารยผูควบคุม 
1. อาจารยรัฐทิตยา หิรัณยหาด 

 


