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รายละเอยีดโครงการฯ 

 อินเตอร์ล้ิงคฯ์  เป็นผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายสายสัญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  โดยเป็นบริษทั

แรกท่ีไดน้ าเทคโนโลยสีาย LAN หรือ สาย UTP  (Unshield  Twisted  Pair)  มาเผยแพร่ในประเทศไทย  และ

เป็นผูริ้เร่ิมการผลิตตู ้RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่าย  อีกทั้ง ยงัไดน้ าเทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER 

มาเผยแพร่เพื่อเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารดว้ยสายไฟเบอร์ออฟติกให้ไกลและเร็วยิ่งข้ึน 

เพื่อพนัธกิจหลักท่ีจะน าเทคโนโลยีมาพฒันาประเทศไทย จากความส าเร็จดังกล่าวท าให้อินเตอร์ล้ิงค์ฯ 

ตอ้งการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้เพื่อคืนสู่สังคม จึงเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพส าหรับ

นกัเรียน นกัศึกษา  เพื่อการต่อยอดทกัษะและความรู้ในเวทีระดบัโลก พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้

แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาท่ีทดัเทียมระดบันานาชาติ สู่มาตรฐานสากล 

การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ พฒันาทกัษะ การปรับ

กระบวนทศัน์ควรเป็นไปอยา่งมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทนัสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีต่างวฒันธรรมได ้โครงการแข่งขนัทกัษะฝีมือทางดา้นสายสัญญาณจึงจดัข้ึน ส าหรับนกัศึกษา

ทั้งในระดบัปริญญาตรี และระดบัอาชีวะศึกษา ทัว่ประเทศ 

นอกจากบริษทัฯ เป็นผูส้นบัสนุนดา้นการศึกษาแลว้  ยงัเป็นผูส้นบัสนุนหลกัในการแข่งขนัทกัษะ

ฝีมือแรงงานระดบัอาเซียน หรือ World Skill Asian ซ่ึงถูกจดัข้ึนโดยส านกังานโครงการพฒันาฝีมือแรงงาน

แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค(ILO/APSDEP) ท่ีมีการจดัประชุมประเทศสมาชิก ณ เมืองชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น 

และตกลงท่ีจะจดัให้มีการแข่งขนัทกัษะฝีมือแรงงานอาเซียนข้ึน ซ่ึงเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงของประเทศของ

กลุ่มสมาชิกอาเซียน ดงันั้นการแข่งขนัดงักล่าวจึงเป็นวาระแห่งชาติของทุกประเทศในอาเซียน โดยจะจดั

แข่งขนัทุก ๆ 2 ปี และในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพในการแข่งขนัระดบัอาเซียนอีกคร้ัง ณ อิมแพค

เมืองทองธานี 

เพื่อสนบัสนุนวาระแห่งชาติดงักล่าวบริษทัฯ จึงจดัการแข่งขนั Cabling Contest ข้ึนอีกคร้ังเป็นปีท่ี 6 

เพื่อยกระดบัการพฒันาทกัษะของนกัศึกษาของประเทศไทยในการท่ีจะต่อยอดเพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษา

กลุ่มน้ีไปเป็นตวัแทนของประเทศไทยในการแข่งขนัเวทีทกัษะฝีมือแรงงานระดบัอาเซียนจนถึงระดบัโลก

ต่อไป 
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ช่ือโครงการ  :   สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 6 (Cabling Contest 6) 

วตัถุประสงค์  

1. เพื่อพฒันาทกัษะและประสบการณ์จริงในการท างาน 

2. เพื่อสร้างโอกาสให้กบัเยาวชน ระดบัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีทกัษะ ความสามารถทางดา้น

เทคนิคท่ีเก่ียวกบัระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีทางดา้นสายสัญญาณ ในการเพิ่มพูนความรู้และ 

สัมผสัประสบการณ์จริง เพื่อพฒันาตนเอง ใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีประสบความส าเร็จไดใ้น อนาคต  

3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศและหน่วยงานภาคเอกชนใน

การต่อยอดความรู้ใหก้บันกัเรียนนกัศึกษา 

4. สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดท้ดลองใชค้วามรู้ท่ีเรียนมา สร้างสรรคง์านจริง และปฏิบติัการจริง 

5. เพื่อใหห้น่วยงานทางการศึกษาต่ืนตวัและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการเรียนการสอนให้ทดัเทียม

กบันานาชาติ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงแรงงาน 

ส านกันายกรัฐมนตรี 

กรรมการ การแข่งขัน 

 ตวัแทนจาก  บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 

 ผูส้ังเกตการณ์ จากหน่วยงานราชการ 
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การสมัครเข้าแข่งขัน  

1. ตอ้งเป็นนกัศึกษาตั้งแต่ระดบัอาชีวศึกษาข้ึนไป จนถึงนกัศึกษามหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรีอายุไม่

เกิน 24 ปี  

2. การแข่งขันไม่จ  ากัดสถาบัน โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทลัเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงแรงงาน  

3. ผลงานทุกช้ินเป็นลิขสิทธ์ิของบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 

4. ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

5. ตอ้งมีสถาบนัการศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษารับรองโดยเป็นตวัแทนไม่เกิน 2 คนต่อสถาบนั 

6. หากในสถานศึกษานั้นมีหลายวิทยาเขตสามารถส่งรวมกันหรือเป็นตวัแทนสถาบนันั้นได้โดย

จ านวนของตวัแทนทุกวทิยาเขตรวมกนัตอ้งไม่เกิน 2 คน เท่านั้น 

7. การสมคัรเขา้ร่วมแข่งขนัห้ามขา้มเขตพื้นท่ีในภูมิภาคท่ีสถาบนัการศึกษานั้นตั้งอยู่แต่ในกรณีท่ีมี

หลายวทิยาเขตในหลายภูมิภาคสามารถเลือกแข่งขนัไดเ้พียงเขตเดียวเท่านั้น  

8. ในช่วงของการอบรมก่อนการแข่งขันสถาบันการศึกษาท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมฟังสนทนา

แลกเปล่ียนความรู้กบัคณะกรรมการในการจดัการแข่งขนัไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

10 เดือน  (เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน  2561) 

  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี    รอบคดัเลือกช่วงท่ี 1(ทุกภูมิภาค)เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561 

                            รอบชิงชนะเลิศ ช่วงท่ี 2 (นครนายก) เดือน พฤศจิกายน 2561 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เกิดการส่งเสริมในการเรียนรู้ดา้นการใชง้านสายสัญญาณอยา่งถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  

2. เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้ และพฒันาตนเองทางดา้นเทคโนโลยไีดท้ดัเทียมกบัต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมให้การใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองไดอ้ย่างถูกตอ้งเพื่อประหยดัเงินตราและ

ทรัพยากรท่ีเราตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ  

4. ผูท่ี้มีพื้นฐานความรู้ทางดา้นวิศวกรรมและสายสัญญาณมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและสามารถต่อยอด

การใชง้านสายสัญญาณในแนวทางใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. สถาบนัการศึกษามีการพฒันา และผลิตผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นน้ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 

รูปแบบการจัดงาน 

การด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที ่1 จดังานแถลงข่าวเปิดตวัโครงการฯในวนัท่ี  29  มีนาคม 2561 

 

ขั้นตอนที่ 2 จดัส่งจดหมายเชิญมหาวิทยาลยัต่างๆ เขา้ร่วมโครงการฯ คณะท างานส่งจดหมายเชิญทาง

สถาบนัต่างๆ เขา้ร่วมแข่งขนัใน โครงการฯใหท้ยอยส่งเอกสารตอบกลบัก่อนวนัแข่งขนั 20  วนั 

 

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อประชาสัมพนัธ์โครงการฯ โดยตรงกับสถาบนัฯ ทุกสถาบนั คณะท างานติดต่อ

ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ โดยตรงกบัสถาบนัฯ ทุกสถาบนัใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัแข่งขนั 30 วนั 

 

ขั้นตอนที่ 4 ROADSHOW ประชาสัมพนัธ์ INTERLINK และโครงการฯ พร้อมจดังานสัมมนาให้ความรู้

เทคโนโลยีและผลิตภณัฑ์ของบริษทั ในแต่ละภูมิภาคโดยบุคลากรของบริษทัฯ ทัว่ประเทศ อีกทั้งจดัการ

แข่งขนัแต่ละภูมิภาค ใชร้ะยะเวลาประมาณ 10 เดือนตั้งแต่ เดือน มีนาคม - พฤศจิกายน 2561 
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ขั้นตอนที ่5 ผูส้มคัรท่ีชนะการแข่งขนัในแต่ละภูมิภาคจ านวน 55 คน เขา้ค่ายท ากิจกรรม เก็บตวั 3 วนั 2 คืน 

ท่ี จ.นครนายก วนัท่ี 29 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 2561  เพื่อเตรียมการแข่งขนัในรอบสุดทา้ย  

  

ขั้นตอนที ่6 คณะกรรมการตดัสินผลการประกวด ร่วมกนัตดัสินการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  

 

ขั้นตอนที่ 7 จดังานประกาศผลและมอบรางวลั จดังานประกาศผลโดยกราบทูลเชิญเสด็จ องค์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวลัใหก้บัผูช้นะเลิศ 

กติกาการแข่งขนั LINK Cabling Contest 2018 รอบคดัเลอืก 

1. โจทย์การแข่งขนัใน LINK Cabling Contest 2018 ปี 6 (รอบคดัเลอืก) แบ่งออกเป็น2ภาค 

1.1 การแข่งขนัภาคทฤษฎี 

1.2 การแข่งขนัภาคปฏิบติั 

2. วธีิการแข่งขัน 

2.1 ภาคทฤษฎ ีจะมีขอ้สอบจ านวน 20ขอ้ (ขอ้ละ 1 คะแนน) รวม 20 คะแนน ระยะเวลา 20 นาที 

2.2 ภาคปฏิบตั ิแบ่งเป็น2 ผลติภัณฑ์ดงันี ้                                                                                                                                                      

2.2.1 COAXIAL CABLE 

การแข่งขนัเขา้หวัต่อ(BNC Connector) กบัสาย LINK RG6 CABLE จ านวน 2 เสน้ (เสน้ละ 10 คะแนน) รวม 20

คะแนน ระยะเวลา 5 นาที                         

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเจา้หนา้ท่ีวางเตรียมไวใ้หใ้ชใ้นการแข่งขนัต่อท่าน ประกอบดว้ย 

* LINK P/N CB-0106A  RG6/U CABLE ขนาด 25 cm     2 เสน้                                            

* LINK   P/N UC-0026  BNC PLUG RG6 Crimp Type      4 ตวั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

* LINK  P/N UC-8256  Stripping Tool RG6 for BNC,F-Type Compression Connector           1 ตวั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* LINK P/N UC-8116  Crimp Tool BNC for RG6                                                     1 ตวั                                                                                               

หมายเหต ุส่ิงทีผู้่เข้าแข่งขนัต้องเตรียมมาเอง เช่น คมีตดั, เคร่ืองมอื ปอกสาย ห้ามใช้ กรรไกร Cutter เดด็ขาด                        
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BNC Plug BNC Plug 

UC-0026 UC-0026 

LINK RG6/U 
 

CB-0106A 

BNC Plug BNC Plug 

UC-0026 UC-0026 

LINK RG6/U 
 

CB-0106A 

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อตามไดอะแกรมดงัต่อไปนี ้   

 

 

 

2.2.2 LAN (UTP)                                                                                                                                                              
การแข่งขนัการเขา้หวัต่อ (Connector) กบัสาย LINK CAT6 UTP จ านวน 6 เสน้ พร้อมตดัสายส่วนเกินและปิด

ครอบรัดสายใหเ้รียบร้อย (เสน้ละ 10 คะแนน) รวม 60คะแนน ระยะเวลา 15 นาที  

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเจา้หนา้ท่ีวางเตรียมไวใ้หใ้ชใ้นการแข่งขนัต่อท่าน ประกอบดว้ย                                                                                                                                                                                                  

* LINK  P/N US-9106   CAT6 UTP Cable(250MHz) ยาว 30cm.   6เสน้                             

* LINK P/N US-1006STF    CAT6 RJ45 Modular Jack Slim, ToolFree                           12ตวั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

* LINK  P/N US-5101-4  CAT6 RJ45-RJ45 Patch cord 1M.     2เสน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* LINK  P/N UC-8145  STRIPPING TOOL     1ตวั                              

* LINK  P/N TX-1302  UTP CABLE TESTER     1ตวั             

     หมายเหต ุส่ิงทีผู้่เข้าแข่งขนัต้องเตรียมมาเอง เช่น คมีตดั, เคร่ืองมอื ปอกสาย ห้ามใช้ กรรไกร CUTTER เดด็ขาด      

หากผู้เข้าแข่งขันไม่ตดัสายส่วนเกนิออก หรือไม่ปิดฝาครอบท างานไม่เรียบร้อย เส้นนั้นทั้งหมดจะไม่ได้คะแนน!                        

โดยผู้เข้าแข่งขนัจะต้องต่อตามไดอะแกรมดงัต่อไปนี ้   

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                         

 

 

 

CAT6 RJ45 CAT6 RJ45 

US-1006STF US-1006STF 

LINK CAT6 UTP 

US-9106 

CAT6 RJ45 CAT6 RJ45 

US-1006STF US-1006STF 

LINK CAT6 UTP 

US-9106 

CAT6 RJ45 CAT6 RJ45 

US-1006STF US-1006STF 

LINK CAT6 UTP 

US-9106 

CAT6 RJ45 CAT6 RJ45 

US-1006STF US-1006STF 

LINK CAT6 UTP 

US-9106 
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ตวัอย่างวดิโีอการเข้าหัวของ LINK                                                                                                                                                   

LINK BNC Crimp Type https://www.youtube.com/watch?v=3XU_Nh2uDvM                                                                                                     

LINK UTP CAT6 Fast Slim https://www.youtube.com/watch?v=2Y4IzI7swY8                                                                                        

3. กตกิาการให้คะแนนภาคปฏบิัต ิ                                                                                                                                                 

3.1 การแข่งขนั COAXIAL CABLE ผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งเขา้หวัต่อ (Connector) BNC  กบัสาย LINK   RG6/U 

CABLE ทั้ง2เสน้ ใหถู้กตอ้งตามไดอะแกรมท่ีก าหนดและกรรมการจะทดสอบสญัญาณดว้ยเคร่ือง LINK CABLE 

TESTER เม่ือทดสอบผา่น ไฟLEDของเคร่ืองทดสอบจะข้ึนหลอด(1,2)ทั้งสองฝ่ัง จึงนบัเป็นคะแนน ในขณะตรวจ

นบัคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนบัพร้อมกบัเรียกผูเ้ขา้แข่งขนัมาตรวจนบัพร้อมกนัและลงช่ือรับทราบผล

คะแนนการ                                          

3.2 การแข่งขนั LAN (UTP) ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งเขา้หวัต่อ (Connector) กบัสาย LINK CAT6 UTP ใหถู้กตอ้ง

ตามท่ีไดอะแกรมก าหนดและเขา้หวัต่อตามมาตรฐาน T568B ใหค้รบ6เสน้ในเวลาท่ีก าหนด                                                                                                                                                                                      

3.3  การนบัคะแนนจะทดสอบดว้ยเคร่ือง LINK CABLE TESTER เม่ือทดสอบถา้ผา่น ไฟLEDสีเขียวของเคร่ือง

ทดสอบจะข้ึนเรียงล าดบัทั้งส่ีหลอด(1,2) (3,6) (4,5) (7,8)ทั้งสองฝ่ัง(master + remote) จึงนบัเป็นคะแนน ในขณะ

ตรวจนบัคะแนนจะมีทีมกรรมการตรวจนบัพร้อมกบัเรียกผูเ้ขา้แข่งขนัมาตรวจนบัพร้อมกนัและลงช่ือรับทราบผล

คะแนน                                                                                                                                                                                                          

3.4 ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีไม่เก็บเคร่ืองมือใหเ้รียบร้อย (เก็บลงถุงเคร่ืองมือตามเดิม) จะถูกหกัคะแนน ภาคปฏิบติัละ5

คะแนน    

        4. สรุปคะแนนสูงสุด                                                                                                                                                                     

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ COAXIAL  ภาคปฏิบัติ LAN (UTP) คะแนนรวม 
20 20 60 100 

                                                                                                                                                 

       5. กฎเกณฑ์การตดัสิน                                                                                                                                                                               

5.1เม่ือแข่งขนัเสร็จทั้ง3ส่วน รวมคะแนนเพื่อหาผูช้นะโดยนบัจากคะแนนรวมสูงสุดลงมา                                                             

5.2ถา้คะแนนของผูเ้ขา้แขง่ขนัเท่ากนัใหต้ดัสินจากคะแนน ภาคปฏิบติั LAN (UTP)เป็นอนัดบัแรก                                      

CAT6 RJ45 CAT6 RJ45 

US-1006STF US-1006STF 

LINK CAT6 UTP 

US-9106 

CAT6 RJ45 CAT6 RJ45 

US-1006STF US-1006STF 

LINK CAT6 UTP 

US-9106 
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5.3ถา้คะแนนของผูเ้ขา้แขง่ขนัภาคปฏิบติั LAN (UTP) เท่ากนัอีกใหต้ดัสินจากคะแนน COAXIAL CABLE                                

5.4ถา้คะแนนของผูเ้ขา้แขง่ขนัภาคปฏิบติั COAXIAL CABLE เท่ากนัใหต้ดัสินจากคะแนน ภาคทฤษฎีหากคะแนน

เท่ากนัอีกใหต้ดัสินดว้ยวธีิ แข่งขนัภาคปฏิบติั LAN (UTP)ใหม่อีกคร้ังตามกติกาท่ีคณะกรรมการก าหนด(Battle) 

หมายเหตุ อาจมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมโดยเป็นสิทธ์ิขาดของคณะกรรมการ 

 

2. การแข่งขนัรอบคดัเลอืก  

ก าหนดการแข่งขันคดัเลอืกรอบแรก ประจ าภาค คดัจากผูแ้ขง่ขนัทั้งหมดทัว่ประเทศใหไ้ด ้55 คน 

ภาค วนั/เดือน 2561 สถานที่ จังหวดั 

ภาคใต ้ 15 มิถุนายน โรงแรม บุรีศรีภู หาดใหญ่ สงขลา 

ภาคตะวนัออก 26 กรกฎาคม โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10 สิงหาคม โรงแรม อาวานี ขอนแก่น ขอนแก่น 

กรุงเทพฯ และภาคกลาง 19 กนัยายน โรงแรม เจา้พระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ 

ภาคเหนือ 2 พฤศจิกายน โรงแรม เชียงใหม่แกรนดว์วิ เชียงใหม่ 

หมายเหตุ: ก าหนดการและสถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

3. รางวลัประจ าภาครอบคัดเลอืก  รวมทุนการศึกษา 50,000 บาท  

ภาคใต ้ 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวลั  
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ภาคตะวนัออก 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวลั  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวลั  

กรุงเทพฯและภาคกลาง 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวลั  

ภาคเหนือ 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท 1 รางวลั 

     - รางวลัชนะเลิศท่ี 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 1 รางวลั  

 

ผูท่ี้ผา่นการเขา้รอบทั้ง 55 คน จะไดรั้บมอบชุดเคร่ืองมือของ LINK มูลค่า 2,000 บาท พร้อมทั้งใบ

ประกาศนียบตัรทุกคน ผู้ทีผ่่านเข้ารอบคัดเลอืกจะได้รับโอกาสในการบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจ าของ

บริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไข ภายหลงั จาก การจบการศึกษา 
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รอบชิงชนะเลศิ และการแข่งขัน 

แนวทางขั้นตอน และการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 

 ให้ผูแ้ข่งขนัจ านวน 55 คนจากทัว่ประเทศ เขา้ค่ายท ากิจกรรมเป็นเวลา 3 วนั 2 คืน โดยเข้าค่าย

ละลายพฤติกรรมท่ีจงัหวดันครนายกเป็น เวลา 3 วนั 2 คืน โดยมีการท ากิจกรรมในวนัแรกของการอบรม

สัมมนาเก่ียวกบัสายสัญญาณ รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบั Fiber Optic ให้ผูแ้ข่งขนัไดมี้โอกาสสัมผสักบั

เทคโนโลยี และทดลองเขา้หวัไฟเบอร์ ออฟติค ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงในโจทยข์องการแข่งขนัรอบสุดทา้ย ใน

วนัแข่งขนัวนัท่ีสอง 

โจทย์ในการแข่งขันรอบสุดท้าย 

 - การแข่งขนัในเร่ืองของความเร็วในการเขา้หวัสายสัญญาณทั้ง UTP และ Fiber Optic 

 - ผูท่ี้มีโอกาสชนะในการแข่งขนัมองเร่ืองของคุณภาพในการหวัสายสัญญาณและความเร็วเป็นหลกั 

 

รางวลัส าหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลศิ 

รางวลัที ่1 จ านวน 1 รางวลั  

 ทุนการศึกษา 100,000 บาท  

 ถว้ยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   

และใบประกาศเกียรติคุณ     

 ของรางวลัอ่ืนๆ จากบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 

รางวลัที ่2 จ านวน 1 รางวลั  

 ทุนการศึกษา 50,000 บาท  

 ถว้ยรางวลัจากนายกรัฐมนตรี พร้อม ใบประกาศเกียรติคุณ     

 ของรางวลัอ่ืนๆ จากบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 
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รางวลัที ่3 จ านวน 1 รางวลั  

 ทุนการศึกษา 20,000 บาท  

 ถว้ยรางวลัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และใบประกาศเกียรติคุณ 

 ของรางวลัอ่ืนๆ จากบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 

รางวลัชมเชย จ านวน 3 รางวัล  

 ทุนการศึกษารางวลัละ 10,000 บาท 

 ใบประกาศเกียรติคุณ  

 ของรางวลัอ่ืนๆ จากบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 

 

ก าหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลศิ 

กจิกรรม วนั/เดือน 2561 สถานที่ จังหวดั 

คอรส์อบรม 29 พฤศจิกายน โรงแรม ชลพฤกษ ์รีสอร์ต นครนายก 

แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 30 พฤศจิกายน โรงแรม ชลพฤกษ ์รีสอร์ต นครนายก 

พิธีพระราชทานรางวลั ก าหนดภายหลงั ก าหนดภายหลงั ก าหนดภายหลงั 
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การประชาสัมพนัธ์โครงการ 

1. การจดังานแถลงข่าวโครงการการแข่งขนั Cabling Contest   

2. การประชาสัมพนัธ์โครงการผ่านสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ โดยการใช้ใบปลิวแปะ

ประกาศ รวมทั้งติดต่อฝ่ายประสัมพนัธ์ในแต่ละท่ีเพื่อการตอกย  ้าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ใน

เร่ืองการแข่งขนั 

3. ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ทั้งหนงัสือพิมพ ์และวารสาร 

4. โฆษณารายละเอียดบน Web-site ของบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 

5. ใชส่ื้อ Social Media ในการสนบัสนุนโครงการ อีกทั้ง Web board ใน Web site ท่ีมีช่ือเสียง 

6. เข้าไปจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ในแต่ละสถาบัน โดยมีการอธิบายภาพรวมของการ

แข่งขนั วธีิการแข่งขนั และจดักิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ 

7. ติดต่อไปยงัสโมสรนกัศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา คณะ พร้อมทั้งอาจารยท่ี์เป็นคนสนบัสนุน

นกัศึกษาในการส่งนกัศึกษาเขา้แข่งขนั 

8. การสนบัสนุนจากส่ือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


