การแข่ งขัน DRIC International Quiz ครั้งที่ ๓
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
----------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการแข่งขันได้ทดสอบและเพิม่ พูนความรู ้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ความรู ้ทวั่ ไป
ทางด้านธุ รกิจ เหตุการณ์ปัจจุบนั ทั้งในและต่างประเทศ
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
๑. นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าของโรงเรี ยนในเขตภาคใต้
๒. ทีมละ ๒ คน และขอให้ผสู ้ มัครรวมทั้งอาจารย์ผคู ้ วบคุมทีมทุกคน แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อม
ใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน เพื่อจัดทา e-Certificate และส่ งกลับไปยัง e-mail ของแต่ละคน
๓. รับสมัครนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันจานวน ๔๐ ทีม
๓. กาหนดการ และสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้อง U-๓๐๑ อาคาร U-Plaza โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ผูเ้ ข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้อง U-๓๐๑ อาคาร U-Plaza
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
การแข่งขันรอบที่ ๑
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
การแข่งขันรอบที่ ๒
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
ประกาศผลและมอบรางวัล
๔. ระเบียบการแข่ งขันโดยสั งเขป
๔.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑
รอบแรกเป็ นการแข่งขันความรู ้ทวั่ ไป ภาษาอังกฤษ จานวน ๑๕ ข้อ แต่ละทีมตอบคาถาม
ทั้งหมดแล้วจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสู งสุ ดจานวน ๘ ทีม เพื่อแข่งขันในรอบที่ ๒
๔.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒
รอบที่ ๒ ทีมที่ได้คะแนนสู งสุ ด ๘ ทีมจากรอบแรก จะแข่งขันในรอบที่ ๒ โดยมีรายละเอียด
การแข่งขันดังนี้
๔.๒.๑ คาถามที่ใช้ในการแข่งขันจะมีความยากง่าย ๓ ระดับ คือ ง่าย ปานกลาง และยาก

๔.๒.๒ ทีมที่ ๑ จะเลือก ๑ คาถามจาก คาถามใน ๓ ระดับดังกล่าว และ ทุกทีมจะตอบคาถาม
เดียวกันดังกล่าว
๔.๒.๓ ทีมที่ ๒ จะเลือก ๑ คาถามจาก คาถามใน ๓ ระดับดังกล่าวข้างต้น เช่นเดียวกับทีมที่ ๑
และ ทุกทีมจะตอบคาถามที่เลือกโดยทีมที่ ๒
๔.๒.๔ ทีมที่เหลือจะปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน จนทั้ง ๘ ทีมตอบคาถามครบ ๒๐ คาถาม
๔.๓ ผูแ้ ข่งขันมีเวลาในการคิดคาตอบทีมละ ๓๐ วินาที
๔.๔ ผูม้ าลงทะเบียน ณ วันแข่งขัน ล่าช้ากว่า ๑๕ นาที ถือว่าสละสิ ทธิ์การแข่งขันไปโดยปริ ยาย
๕. เกณฑ์ การตัดสิ นผลการแข่ งขัน
ผูช้ นะคือ ผูท้ ี่มีคะแนนสู งสุ ด ๓ อันดับจากการแข่งขันรอบที่ ๒
๖. รางวัล
๑.รางวัลชนะเลิศ
๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
๔.รางวัลชมเชย
รวมเงินรางวัล

๑ รางวัล
๑ รางวัล
๑ รางวัล
๒ รางวัล

รางวัลละ ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท
มอบเกียรติบตั ร
๗,๕๐๐ บาท

๗. ข้ อมูลเพิม่ เติม การสมัครเข้ าแข่ งขัน และข้ อมูลผู้ประสานงานการแข่ งขัน
๗.๑ นักเรี ยนผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th/hatyaifair หรื อติดต่อสอบถามได้ที่
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๗.๑.๑ อาจารย์ ธมน จิโรจสิ นธุ์ สาขาวิชา การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๗ และเบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๖๓-๔๕๙๖ เบอร์โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ E-mail Address: thamon@hu.ac.th
๗.๑.๒ อาจารย์ ปิ ยะดา สาอุตม์ สาขาวิชา การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๗ และเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
๐๙-๑๑๖๑-๕๙๖๓ เบอร์โทรสาร ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ E-mail Address: piyada_s@hu.ac.th
๗.๒ สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๗.๒.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

๗.๒.๒ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖(เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรแจ้ง
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการด้วย) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

ใบสมัครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน DRIC International Quiz ครั้งที่ ๓
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่สมัคร...............เดือน...........................พ.ศ. ............
(ใบสมัครกรุ ณาพิมพ์รายละเอียดให้ถูกต้อง)
สถานศึกษา (ไทย)
..........................................................................................................................................................
School (English)
..........................................................................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่...........................ซอย.................................................ถนน.................................................................
ตาบล................................อาเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย…
์ ………..
อาจารย์ที่ปรึ กษา...................................................................โทรศัพท์ที่ทางาน...................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................................E-mail Address……………………………………….
รายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน
๑.ชื่อ (ไทย) ....................................................นามสกุล..................................................
มัธยมศึกษาปี ที่.................หมายเลขโทรศัพท์ ……………………… E-mail: ……………………….
Name (English) ………………………… Surname ………………………………
Year of Study ……………Telephone Number ……………………… E-mail: ………………………
๒ ชื่อ (ไทย) ....................................................นามสกุล..................................................
มัธยมศึกษาปี ที่................หมายเลขโทรศัพท์ ……………………… E-mail: ………………………….
Name (English) ………………………… Surname ………………………………
Year of Study …………Telephone Number ……………………… E-mail: …………………………
(ลงชื่อ)......................................................
(................................................................)
อาจารย์ผปู้ ระสานงาน
หมายเหตุ:

๑.กาหนดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง U-๓๐๑
อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/ผูป้ ระสานงานโครงการ คือ
๒.๑ อาจารย์ ธมน จิโรจสิ นธุ์ สาขาวิชา การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เบอร์ โทรศัพ ท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๗ และ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๖๓-๔๕๙๖ E-mail Address: thamon@hu.ac.th
๒.๒ อาจารย์ ปิ ยะดา สาอุตม์ สาขาวิชา การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิท ยาลัย นานาชาติดิษยะศริ น เบอร์ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๐-๐๓๐๐ ต่อ ๒๕๗ และเบอร์ โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่
๐๙-๑๑๖๑-๕๙๖๓ E-mail Address: piyada_s@hu.ac.th
๓.สามารถส่ งใบสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ถึงวันนี้ ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๓.๑ ส่ งทางไปรษณี ยท์ ี่สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๑๒๕/๕๐๒ ถ.พลพิชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
หรื อ ส่ งทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๗๔๒๐-๐๓๖๖ ( เมื่อส่ งทางโทรสารแล้วกรุ ณาโทรแจ้ง อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
โครงการด้วย) หรื อ E-mail Address: hatyaifair@hu.ac.th

