
 

 

 

ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นภาษาอังกฤษ (Business Story-telling Competition)  

ภายใต้หัวข้อ “Us… in 10 Years’ Time” ของการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่ 5 ปี 2564 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบคัดเลือก) 
 

Congratulations! 
   

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นภาษาอังกฤษ (Business Story-telling Competition) 

ภายใต้หัวข้อ “Us… in 10 Years’ Time” ได้พิจารณาตัดสินรอบคัดเลือก โดยพิจารณาจากคลปิวิดีโอของผู้เข้าแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาการให้คะแนน ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กฤษณจินดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (ประธานกรรมการตัดสิน) 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสรา ศรีตุลานนท์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

 3. Mr. Paul Kalin อาจารยห์ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 โดยคณะกรรมการตัดสินได้มีมติให้ทีมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ในการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่ 5 
 
รายชื่อทีมทีผ่่านการคัดเลือกเข้ารอบ Final Round จ านวน 15 ทีม โดยไม่เรียงตามล าดับคะแนน 
 
1. Team: PXlurr / Homelth7.5 / เตรียมอุดมศึกษา 
2. Team: Drone2U Restuarant / Drone2U Restuarant / โรงเรียนวัดราชโอรส 
3. Team: NR Business club / Gamexfilter / โรงเรียนนางรอง 
4. Team: The Digi-tie / The Digi-tie / โรงเรียนราชินีบูรณะ  
5. Team: OH MY GOODS / OH MY GOODS Air purifier review 2021 / โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
6. Team: ECH CRPAO / ECH: Elderly Care Hospitel / โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
7. Team: PHENOMENAL / AI Center for Public Health Service / โรงเรียนราชินีบูรณะ 
8. Team: Bonita /“We Care “Application / โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
9. Team: HUAHINVITTHAYALAI BF CHANNEL / Nareeka / โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
10. Team: Holo Watch / Holo Watch / โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
11. Team: G2G / Green 2 Go / โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
12. Team: AZtech / AZtech - Automatic Shopping Machine / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
13. Team: 2_You_Soon / Szent Peter Electric Hair Dryer / โรงเรียนโยธินบูรณะ 
14. Team: Nowhere to go / Diet Machine / โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
15. Team: BONGCLOUD / ICARUS / โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 

 
* การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 



Notes:    
- All teams going through to the Final Round can make some adjustments to their presentation or content, following the 

judges’  comments* .   The change of a new product or a service is not allowed.   *Comments can be found here :  
https://drive.google.com/file/d/12KEKu7wTcUXMaLLIm__TV7zTFZtgt11H/view?usp=sharing 

- The order of the presentation will be announced on the contest date, 28 October 2021. 
- Zoom Meeting:  542-562-1038 (Passcode: 614397) 

There are some changes in the rules regarding the cards during the presentation. 

 A GREEN background will be displayed on the screen when the presenters have reached 5 minutes  

 A YELLOW background will be displayed on the screen when the presenters have reached 6 minutes  

 A RED background will be displayed on the screen when the presenters have reached 7 minutes. 
The presenters have 30 second to end their presentation. 

 Presenters who have gone over 7. 30 will be requested to stop and their microphones will be muted, resulting in the 
disqualification from the Q&A session.  

 
หมายเหต:ุ    

- ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สามารถท าการปรับหรือพัฒนางานน าเสนอหรือเนื้อหาตามค าแนะน าของกรรมการ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการ สามารถคลิกดูความคิดเห็นของคณะกรรมการ ได้ที่  
https://drive.google.com/file/d/12KEKu7wTcUXMaLLIm__TV7zTFZtgt11H/view?usp=sharing 

- ล าดับการน าเสนอจะประกาศให้ทราบในวันแข่งขัน 28 ตุลาคม 2564  

- การแข่งขันจัดผ่าน Zoom Meeting ID: 542-562-1038 (Passcode: 614397) 

 
ประกาศเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวลาในขณะน าเสนอ 

 พื้นหลังสีเขียวจะปรากฎขึ้นเมื่อผู้เข้าแข่งขันน าเสนอเป็นเวลา 5 นาที 

 พื้นหลังสีเหลืองจะปรากฎขึ้นเมื่อผู้เข้าแข่งขันน าเสนอเป็นเวลา 6 นาที 

 พื้นหลังสีแดงจะปรากฎขึ้นเมื่อผู้เข้าแข่งขันน าเสนอครบก าหนด 7 นาที หลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 30 วินาที 
ในการสรุปจบการน าเสนอ 

 หากผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกิน 7.30 นาที จะได้รับสัญญาณให้หยุดน าเสนอและปิดไมโครโฟน ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าแข่งขันหมดสิทธิ์ในการตอบ
ค าถามช่วง Q&A (2 คะแนน) 
 
 
 

***ขอแสดงความยินดีกับทีมทีผ่่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และ ขอขอบคณุทุกทีมจากโรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมและให้ความสนใจ 

การแข่งขันการน าเสนอผลิตภัณฑห์รือบริการเป็นภาษาอังกฤษ (Business Story-telling Competition) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย *** 
 

 ทีมผู้จัดงาน 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปญัญาภิวัฒน์ 

https://drive.google.com/file/d/12KEKu7wTcUXMaLLIm__TV7zTFZtgt11H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12KEKu7wTcUXMaLLIm__TV7zTFZtgt11H/view?usp=sharing

