
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
 

วัน / เดือน / ปี เวลา กิจกรรม สถานที่รับสมัคร / แข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน หมายเหตุ 
12-18 กันยายน 2561 08.00 – 16.00 น. รับสมคัรการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

คอมพิวเตอร ์
ส่งใบสมัครที่ห้องธุรการ 
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัท่าแพ 

  
 
รางวัล ระดับชั้นละ 5 รางวัล 
- ชนะเลิศ 1 รางวัล 
(เกียรติบตัรพร้อมของที่ระลึก) 
- รองชนะเลิศ 1     1 รางวัล 
(เกียรติบตัรพร้อมของที่ระลึก) 
- รองชนะเลิศ 2    1 รางวัล 
(เกียรติบตัรพร้อมของที่ระลึก) 
- ชมเชย 2 รางวัล 
(เกียรติบตัร) 

20 กันยายน  2561 09.00 – 11.00 น. ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 
- การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
- ก าหนดหัวข้อเรื่องในวันแข่งขัน 

- ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
อาคาร 1 ช้ัน 3 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
- ความสวยงาม   30 คะแนน 
- การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  20 คะแนน 
- สื่อความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับ    
หัวเรื่อง 20 คะแนน 
- ความส าเร็จของผลงาน 10  คะแนน 

20 กันยายน  2561 09.00 – 11.00 น. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 
- การวาดภาพด้วยโปรแกรม PowerPoint 
- ก าหนดหัวข้อเรื่องในวันแข่งขัน 

- ห้องคอมพิวเตอร์ 2  
อาคาร 1 ช้ัน 3 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหา   30  คะแนน 
- การใช้เทคนิคของโปรแกรม20 คะแนน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
- สื่อความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับ    
หัวเรื่อง 20 คะแนน 
- ความส าเร็จของผลงาน  10 คะแนน 

20 กันยายน  2561 09.00 – 11.00 น. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 
- การตอบค าถามผ่านโปรแกรม Kahoot  
- หัวข้อการตอบค าถาม เรื่อง อาเซียน 

- ห้องคอมพิวเตอร์ LAB 2  
อาคาร 1 ช้ัน 2 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
- ล าดับคะแนนขึ้นอยู่กับการตอบค าถาม  
ผิด ถูก ของนักเรียน 
- ระบบจะท าการเรยีงผลคะแนนมาให้จากผู้ที่
ได้คะแนนมากไปหาน้อย  
- ค าถามจ านวน 50  ข้อ 
- ผู้ที่ได้คะแนนเยอะท่ีสุดคือผู้ชนะ 
(ต้องผ่าน 25 ข้อขึ้นไป) 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ครูณัฐปภัสร์  ชูดวง   โทร. 0900650282    / ครู ปิยะตา  จิตตานัง     โทร. 086-6939881  /  โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  075 411397 

 
 



ประกวดวาดภาพาระบายสี (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 

วัน/เดีอน/ป ี เวลา กิจกรรม สถานที่รับสมัคร/แข่งขัน เกณฑ์การแข่งขนั หมายเหตุ 

1-10 กันยายน 2561 08.00 น.-16.00 น. รับสมคัรการประกวดวาดภาพระบายส ี ส่งใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ 

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวดัท่าแพ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

- วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 30 คะแนน 
- การจัดวางภาพที่เหมาะสม 20 คะแนน 

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  20 คะแนน 

- ความประณีตสวยงาม  20 คะแนน 

- การเก็บอุปกรณห์ลังการใช้งาน 10 คะแนน 
 

 
รางวัล ระดับชั้นละ 5 รางวัล 

-  ชนะเลิศ  1 รางวัล 

   (เกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก) 
-  รองชนะเลิศอันดับ 1   1 รางวัล 

   (เกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก) 
-  รองชนะเลิศอันดับ 2   1 รางวัล 

   (เกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก) 
-  ชมเชย   2  รางวัล   (เกียรติบตัร) 
 

20 กันยายน 2561 
 

 09.00 น.-12.00 น. ประกวดวาดภาพระบายส ี

 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

- หัวข้อ พอเพียง พอดี วิถีไทย 

- เทคนิคสีชอล์ก 

- ขนาดภาพ 22 X 16 นิ้ว 

*** สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันประกวด 

- สี, กระดานรองวาด,ยางลบ 

- กระดาษส าหรบัวาดภาพทาง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 

วัดท่าแพได้จดัเตรียมไว้ให้มา
รับวันแข่งขัน 

 

-ห้องเรียน 222 อาคาร 2 ช้ัน 2 

- โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

20กันยายน 2561 
 

 09.00 น.-12.00 น. ประกวดวาดภาพระบายส ี

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- หัวข้อ พอเพียง พอดี วิถีไทย 

- เทคนิคสีโปสเตอร ์

- ขนาดภาพ 22 X 16 นิ้ว 

*** สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันประกวด 

- สี, กระดานรองวาด,ดินสอ
ยางลบ,พู่กัน,จานสี,ถังน้ า 

- กระดาษส าหรบัวาดภาพทาง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 

วัดท่าแพได้จดัเตรียมไว้ให้มา
รับวันแข่งขัน 

 
 
 

- ห้องเรียน 223 อาคาร 2 ช้ัน 2 

- โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 



วัน/เดีอน/ป ี เวลา กิจกรรม สถานที่รับสมัคร/แข่งขัน เกณฑ์การแข่งขนั หมายเหตุ 
 

20 กันยายน 2561 
 

  
09.00 น.-12.00 น. 

 
ประกวดวาดภาพระบายส ี

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- หัวข้อ พอเพียง พอดี วิถีไทย 

- เทคนิคสีน้ า 

- ขนาดภาพ 22 X 16 นิ้ว 

*** สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันประกวด 

- สี, กระดานรองวาด,ดินสอ
ยางลบ,พู่กัน,จานสี,ถังน้ า 

กระดาษส าหรบัวาดภาพทางโรงเรยีน
มัธยมเทศบาลวัดท่าแพได้จัดเตรียมไว้ให้
มารับวันแข่งขัน 

 
- ห้องเรียน 223 อาคาร 2 ช้ัน 2 

- โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

- วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนด 30 คะแนน 
- การจัดวางภาพที่เหมาะสม 20 คะแนน 

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  20 คะแนน 

- ความประณีตสวยงาม  20 คะแนน 

- การเก็บอุปกรณห์ลังการใช้งาน 10 คะแนน 
 

 
รางวัล ระดับชั้นละ 5 รางวัล 

-  ชนะเลิศ  1 รางวัล 

   (เกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก) 
-  รองชนะเลิศอันดับ 1   1 รางวัล 

   (เกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก) 
-  รองชนะเลิศอันดับ 2   1 รางวัล 

   (เกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก) 
-  ชมเชย   2  รางวัล   (เกียรติบตัร) 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่   ครูณัฐปภัสร์  ชูดวง   โทร. 0900650282            / ครูปานจันทร์  กู้เมือง  โทร. 0849963570   /    โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  075 411397 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ที ่ ช่ือ – กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน เวลาที่ใช้ใน
การแข่งขัน 

แนวทาง/ การแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์การตัดสิน หมายเหต ุ

1.  
  

- English Contest 
ระดับช้ัน ป.4 – ป .6 

แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้า
สมัครไดไ้มเ่กิน 5 คน 

60 นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมแบบทดสอบปรนัย
จ านวน 50 ข้อ จ านวน 4 ตัวเลือก โดยก าหนดเนื้อหาตาม
ตัวช้ีวัดหลักสตูรแกนกลางของเนื้อหาถึงปลายช่วงช้ัน 
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์ในการท าแบบทดสอบมาด้วย
ตนเอง เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น 
3. ผู้เข้าแข่งขันตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมไว ้
 

1. เกณฑ์การให้
คะแนน 100 
คะแนน 
2. ค าตอบท่ีถูกต้อง
ข้อละ 2คะแนน 

รางวัลล าดับที่ 1-3  
- ได้รับเกยีรติบตัร
และของที่ระลึก 
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคน
จะไดร้ับเกียรติบตัร
เข้าร่วม 
 

- English Contest 
ระดับช้ัน ม.1 – ม .3 

แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้า
สมัครไดไ้มเ่กิน 5 คน 

60 นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมแบบทดสอบปรนัย
จ านวน 50 ข้อ จ านวน 4 ตัวเลือก โดยก าหนดเนื้อหาตาม
ตัวช้ีวัดหลักสตูรแกนกลางของเนื้อหาถึงปลายช่วงช้ัน 
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์ในการท าแบบทดสอบมาด้วย
ตนเอง เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น 
3. ผู้เข้าแข่งขันตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมไว ้
 

1. เกณฑ์การให้
คะแนน 100 
คะแนน 
2. ค าตอบท่ีถูกต้อง
ข้อละ 2คะแนน 

- English Contest 
ระดับช้ัน ม.4 – ม .6 

แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้า
สมัครไดไ้มเ่กิน 5 คน 

60 นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมแบบทดสอบปรนัย
จ านวน 50 ข้อ จ านวน 4 ตัวเลือก โดยก าหนดเนื้อหาตาม
ตัวช้ีวัดหลักสตูรแกนกลางของเนื้อหาถึงปลายช่วงช้ัน 
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์ในการท าแบบทดสอบมาด้วย
ตนเอง เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น 
3. ผู้เข้าแข่งขันตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมไว ้
 

 

 

 



ที ่ ช่ือ – กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน เวลาที่ใช้ใน
การแข่งขัน 

แนวทาง/ การแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์การตัดสิน หมายเหต ุ

2.  -New Word Building 
ระดับช้ัน ป.1 – ป .3 

แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้า
สมัครไดไ้มเ่กิน 5 คน 

15 นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมกระดาษให้ผู้แข่งขันเอง 
2. ก าหนดค าศัพท์ หรือตัวอักษร 10 ค าให้นักเรยีนเขียน
ค าศัพท์ใหม่ให้ไดม้ากที่สุด ในเวลาที่ก าหนดให้พร้อม
ความหมาย 
3. ให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์ในการท าแบบทดสอบมาด้วย
ตนเอง เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น 

1. ค าตอบท่ีถูกต้อง
ข้อละ 2 คะแนน 
 

รางวัลล าดับที่ 1-3  
- ได้รับเกยีรติบตัร
และของที่ระลึก 
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคน
จะไดร้ับเกียรติบตัร
เข้าร่วม 
 - New Word Building 

ระดับช้ัน ป.4 – ป .6 
แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้า
สมัครไดไ้มเ่กิน 5 คน 

15 นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมกระดาษให้ผู้แข่งขันเอง 
2. ก าหนดค าศัพท์ หรือตัวอักษร 10 ค าให้นักเรยีนเขียน
ค าศัพท์ใหม่ให้ไดม้ากที่สุด ในเวลาที่ก าหนดให้พร้อม
ความหมาย 
3. ให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์ในการท าแบบทดสอบมาด้วย
ตนเอง เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น 

1. ค าตอบท่ีถูกต้อง
ข้อละ 2 คะแนน 
 

- New Word Building 
ระดับช้ัน ม.1 – ม .3 

แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้า
สมัครไดไ้มเ่กิน 5 คน 

15 นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมกระดาษให้ผู้แข่งขันเอง 
2. ก าหนดค าศัพท์ หรือตัวอักษร 10 ค า ให้นักเรียนเขียน
ค าศัพท์ใหม่ให้ไดม้ากที่สุด ในเวลาที่ก าหนดให้พร้อม
ความหมาย 
3. ให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์ในการท าแบบทดสอบมาด้วย
ตนเอง เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น 

1. ค าตอบท่ีถูกต้อง
ข้อละ 2 คะแนน 

- New Word Building 
ระดับช้ัน ม.4 – ม .6 

แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้า
สมัครไดไ้มเ่กิน 5 คน 

15 นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมกระดาษให้ผู้แข่งขันเอง 
2. ก าหนดค าศัพท์ หรือตัวอักษร 10 ค า ให้นักเรียนเขียน
ค าศัพท์ใหม่ให้ไดม้ากที่สุด ในเวลาที่ก าหนดให้พร้อม
ความหมาย 
3. ให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์ในการท าแบบทดสอบมาด้วย
ตนเอง เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เป็นต้น 
 

1. ค าตอบท่ีถูกต้อง
ข้อละ 2 คะแนน 

 

 



ที ่ ช่ือ – กิจกรรม ช้ันท่ีแข่งขัน จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน เวลาที่ใช้ใน
การแข่งขัน 

แนวทาง/ การแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์การตัดสิน หมายเหต ุ

3.  
  

-.ร้องเพลงสากลประเภท
นักเรียน 
 

นักเรียน(ไม่จ ากัดอายุและ
สังกัด) จ านวน 1 คน (แต่
ละโรงเรียนส่งแข่งขันได้
มากกว่า 1 คน) 
 

10 นาที 1. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเตรียมเพลงสากลที่ใช้ในการ
ประกวด จ านวน 1 เพลง 
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องจัดเตรียมซดีีเพลงมาเอง โดย
เพลงต้องตัดเนื้อร้องและแปลงเปน็ไฟลM์P3 พร้อมท้ัง
จัดเตรียมส านาเนื้อเพลงเป็นจ านวน 3 ฉบับ ส่งซีดีเพลงและ
ส าเนาเนื้อเพลง ภายในวันท่ี 15 กันยายน  2561 
3. หากผู้เข้าประกวดต้องการเปลีย่นแปลงเพลงท่ีใช้ในการ
แข่งขัน ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบภายในวันท่ี 17 กันยายน 
2561 
4. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการแสดงทุกอย่างมาเอง 
5. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมาลงทะเบียนและรายงานตัวก่อน
เริ่มการประกวดในเวลา 09.00 น. ณ เวทีกลางโรงเรียน
มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
 

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนรวมทั้งสิ้น 
100 คะแนน (การ
ตัดสินของ
คณะกรรมการถือ
เป็นที่สิ้นสดุ) 
 

1. ร้อยละ 80-100 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
2. ร้อยละ 70-79 
ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อับดับ 1 
3. ร้อยละ 60-69 
ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อับดับ 2 

 

*** กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเริ่มตั้งแต่เวลา  10.00 น เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ครูณัฐปภัสร์  ชูดวง   โทร. 0900650282    /  โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  075 411397 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

“ท่าแพวิชาการ” 

ที ่ กิจกรรมที่แข่งขัน จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
เวลาที่ใช้ในการ

แข่งขัน 
แนวทาง การแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์การตัดสิน 

หมาย
เหตุ 

1 - คิดเลขเร็ว 
ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 

โรงเรียนละไมเ่กิน 5 คน - 1.  สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ 
แล้วใช้การด าเนินการทางคณติศาสตร์ ให้ใช้วิธีบวก ลบ คูณ 
หาร ยกก าลัง (เลขช้ีก าลังท่ีใช้ต้องมาจากตัวเลขท่ีสุม่มา)มา
เขียนเป็นสมการ ในการคดิค านวณต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุก
ตัว โดยใช้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไมซ่้ าเกิน 2 ตัว 
และ q ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการคิด
ค านวณต้องเป็นจ านวนเต็มบวก 
2.  จัดแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้ 
-รอบที่1 แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ  
45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว ผลลัพธ์ 2 หลัก 
-รอบที่2 แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 
 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว ผลลัพธ์ 3 หลัก 
เมื่อหมดเวลารอบที่ 1 พัก 10 นาที 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
1. กรณีตอบตรงค าตอบให้ 5 คะแนน 
2. กรณีไม่มีใครตอบตรงค าตอบเลย 
ตอบใกล้เคียงล าดับที่ 1 ให้ 5 คะแนน 

รางวัล 
ที่ 1- 3 
ต้องผ่าน
เกณฑ์ 
50 % 

2 - คิดเลขเร็ว 
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 

20 คน - 1.  สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ 
แล้วใช้การด าเนินการทางคณติศาสตร์ ให้ใช้วิธีบวก ลบ คูณ 
หาร ยกก าลัง (เลขช้ีก าลังท่ีใช้ต้องมาจากตัวเลขท่ีสุม่มา)มา
เขียนเป็นสมการ ในการคดิค านวณต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุก
ตัว โดยใช้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไมซ่้ าเกิน 2 ตัว 
และ 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่าน้ัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการคิด
ค านวณต้องเป็นจ านวนเต็มบวก 
2.  จัดแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้ 
-รอบที่1 แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ  
45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว ผลลัพธ์ 2 หลัก 
-รอบที่2 แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 
 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว ผลลัพธ์ 3 หลัก 
เมื่อหมดเวลารอบที่ 1 พัก 10 นาที 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
1. กรณีตอบตรงค าตอบให้ 5 คะแนน 
2. กรณีไม่มีใครตอบตรงค าตอบเลย 
ตอบใกล้เคียงล าดับที่ 1 ให้ 5 คะแนน 

รางวัล 
ที่ 1- 3
ต้องผ่าน
เกณฑ์ 
50 % 



3 - อัจฉริยภาพคณิตศาสตร ์
ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 

โรงเรียนละไมเ่กิน 5 คน 90 นาที 1. กิจกรรมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัด
สมรรถภาพ 4 สมรรถภาพ คือ 
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์
-ทักษะการคิดเร็ว 
-ทักษะการคิดค านวณ 
-ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
2. แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และ 
ของ สสวท. นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นท า
แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก  
ตอนท่ี 1 วัดความรู้ความเข้าใจ (10 ข้อ) 
ตอนท่ี 2 ทักษะการคิดเร็ว (10 ข้อ) 
ตอนท่ี 3 ทักษะการคิดค านวณ(15 ข้อ) 
ตอนท่ี 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับคณติศาสตร์ ( 15 ข้อ) 
จ านวน 50 ข้อ เวลา 90 นาที 
3.เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 4 ตอน ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 
คะแนน 
4.ในการแข่งขันไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์
ช่วยอื่น เข้าไปในห้องสอบ 
5.กรรมการคุมสอบแจกกระดาษทดให้ในห้องสอบ และห้าม
น าอออกจากห้องสอบ 

ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาตัดสิน 
จากคะแนนแบบทดสอบตอนท่ี 4,3,2,1  
ตามล าดับ 
 

รางวัล 
ที่ 1- 3
ต้องผ่าน
เกณฑ์ 
50 % 

4 - อัจฉริยภาพคณิตศาสตร ์
ระดับ ม.1 - ม.3 

20 คน 90 นาที 1. กิจกรรมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัด
สมรรถภาพ 4 สมรรถภาพ คือ 
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์
-ทักษะการคิดเร็ว 
-ทักษะการคิดค านวณ 
-ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
2. แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และ 
ของ สสวท. นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นท า
แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก  

ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาตัดสิน 
จากคะแนนแบบทดสอบตอนท่ี 4,3,2,1  
ตามล าดับ 

รางวัล 
ที่ 1- 3
ต้องผ่าน
เกณฑ์ 
50 % 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 1 วัดความรู้ความเข้าใจ (10 ข้อ) 
ตอนท่ี 2 ทักษะการคิดเร็ว (10 ข้อ) 
ตอนท่ี 3 ทักษะการคิดค านวณ(15 ข้อ) 
ตอนท่ี 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับคณติศาสตร์ ( 15 ข้อ) 
จ านวน 50 ข้อ เวลา 90 นาที 
3.เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 4 ตอน ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 
คะแนน 
4.ในการแข่งขันไม่อนุญาตให้น าเครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์
ช่วยอื่น เข้าไปในห้องสอบ 
5.กรรมการคุมสอบแจกกระดาษทดให้ในห้องสอบ และห้าม
น าอออกจากห้องสอบ 
 

*** กิจกรรมการแข่งทักษะเริ่มตั้งแต่เวลา  9.30 น เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ครูณัฐปภัสร์  ชูดวง   โทร. 0900650282 / ครูสิริรักษ์  ปัญญาทิพย์    โทร. 085-4788-263 / โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  075 411397 
 



รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

“ท่าแพวิชาการ” 
 

ที ่ กิจกรรมที่แข่งขัน จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
เวลาที่ใช้ในการ

แข่งขัน 
แนวทาง การแข่งขันและอุปกรณ์ เกณฑ์การตัดสิน 

หมาย
เหตุ 

1. คัดลายมือภาษาไทย 
- ระดับชั้น ป.1-ป.3 

โรงเรียนละไมเ่กิน 5 คน 60 นาที 
1. ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมกระดาษให้ 
2. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมดินสอ 2 บี และอุปกรณ์อื่นมาเอง 
3. บทความหรือบทร้อยกรองที่ใช้ส าหรับคัดลายมือ กรรมการ

เป็นผู้ก าหนดและแจกให้ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน 
4. คัดลายมือแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ 
5. รูปแบบการคดัลายมือใช้ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

(แบบตัวกลม หรือ ตัวมน มีส่วนโค้ง หัวกลม) 
6. ผลงานท่ีไม่สมบูรณ์ตามก าหนดเวลา คณะกรรมการจะไม่

พิจารณา 

เกณฑ์การให้คะแนน 50 คะแนน 
(ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) 
1. อักษรตรงเรียบ การวางสระ 
วรรณยุกต์ ช่องไฟถูกต้อง   10 คะแนน 
2. ความสวยงามถูกต้องตามรูปแบบ     
                                 10 คะแนน 
4. ความสะอาด              10 คะแนน 
๔. สะกดค าถูกต้อง           10 คะแนน 
๕. เสร็จทันเวลาที่ก าหนด   10 คะแนน 
 
 

รางวัล 
ล าดับที่ 

1-3 
 

2.  คัดลายมือภาษาไทย 
- ระดับชั้น ป.4-ป.6 

โรงเรียนละไมเ่กิน 5 คน 60 นาที 1. ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมกระดาษให้ 
2. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมปากกาสีน้ าเงิน และอุปกรณ์อื่นมา

เอง 
3. บทความหรือบทร้อยกรองที่ใช้ส าหรับคัดลายมือ กรรมการ

เป็นผู้ก าหนดและแจกให้ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน 
4. คัดลายมือแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ 
5. รูปแบบการคดัลายมือใช้ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

(แบบตัวกลม หรือ ตัวมน มีส่วนโค้ง หัวกลม) 
6. ผลงานท่ีไม่สมบูรณ์ตามก าหนดเวลา คณะกรรมการจะไม่

พิจารณา 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 50 คะแนน 
(ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) 
1. อักษรตรงเรียบ การวางสระ 
วรรณยุกต์ ช่องไฟถูกต้อง   10 คะแนน 
2. ความสวยงามถูกต้องตามรูปแบบ     
                                 10 คะแนน 
4. ความสะอาด              10 คะแนน 
๔. สะกดค าถูกต้อง           10 คะแนน 
๕. เสร็จทันเวลาที่ก าหนด   10 คะแนน 
 
 

รางวัล 
ล าดับที่ 

1-3 
 



ที ่ กิจกรรมที่แข่งขัน จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
เวลาที่ใช้ในการ

แข่งขัน 
แนวทาง การแข่งขันและอุปกรณ ์ เกณฑ์การตัดสิน 

หมาย
เหต ุ

3.  คัดลายมือภาษาไทย 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 

โรงเรียนละไมเ่กิน 20 คน 60 นาที 
1. ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมกระดาษให้ 
2. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมปากกาสีน้ าเงิน และอุปกรณ์อื่นมา

เอง 
3. บทความหรือบทร้อยกรองที่ใช้ส าหรับคัดลายมือ กรรมการ

เป็นผู้ก าหนดและแจกให้ผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน 
4. คัดลายมือแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ 
5. รูปแบบการคดัลายมือใช้ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

(แบบตัวกลม หรือ ตัวมน มีส่วนโค้ง หัวกลม) 
6. ผลงานท่ีไม่สมบูรณ์ตามก าหนดเวลา คณะกรรมการจะไม่

พิจารณา 

เกณฑ์การให้คะแนน 50 คะแนน 
(ใช้เกณฑ์ของกรมฯ) 
1. อักษรตรงเรียบ การวางสระ 
วรรณยุกต์ ช่องไฟถูกต้อง   10 คะแนน 
2. ความสวยงามถูกต้องตามรูปแบบ     
                                 10 คะแนน 
3. ความสะอาด              10 คะแนน 
4. สะกดค าถูกต้อง          10 คะแนน 
5. เสร็จทันเวลาที่ก าหนด   10 คะแนน 
 
 

รางวัล 
ล าดับที่ 

1-3 
 

4.  อัจฉริยภาพทางภาษาไทย 
ระดับ ป.4-ป.6 

โรงเรียนละไมเ่กิน 5 คน 60 นาที 
1. ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมข้อสอบโดยใช้เนื้อหาสาระที่

สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดแตล่ะ
ระดับชั้น 

2. ข้อสอบจ านวน 50 ข้อ เน้นตัวช้ีวัด ป. 5 

คะแนน 100 คะแนน รางวัล 
ที่ 1-3 

ต้องผ่าน
เกณฑ์ 
60 % 

5.  อัจฉริยภาพทางภาษาไทย 
ระดับ ม.1-ม.3 

 20 คน 60  นาที 
1. ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมข้อสอบโดยใช้เนื้อหาสาระที่

สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดแตล่ะ
ระดับชั้น 

2. ข้อสอบจ านวน 50 ข้อ เน้นตัวช้ีวัด ม. 2 

คะแนน 100 คะแนน รางวัล 
ที่ 1-3 

ต้องผ่าน
เกณฑ์ 
60% 

*** กิจกรรมการแข่งทักษะเริ่มตั้งแต่เวลา  10.30 น เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ครูณัฐปภัสร์  ชูดวง   โทร. 0900650282 / ครูจรรยา  ชัยชนะ    โทร. 089-0112505 / โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  075 411397 
 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ที ่

 

ชื่อ - กิจกรรม ชั้นที่แข่งขัน 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน 

เวลาที่ใช้
ในการ
แข่งขัน 

 

แนวทาง/การแข่งขันและอุปกรณ์ 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

หมายเหตุ 

1 - อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3 

แต่ละ
โรงเรียน
ส่งได้ไม่
เกิน 5  
คน 

60 นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมแบบ ทดสอบปรนัย
จ านวน 50 ข้อ จ านวน 4 ตัวเลือก โดยก าหนดเนื้อหาตาม
ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางของเนื้อหาถึงปลายปีชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เนื้อหาสาระศาสนา หน้าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
2. ผู้เข้าแข่งขันตอบลงในกระดาษค าตอบที่เตรียมไว้ 

1. เกณฑ์การให้
คะแนน 100 คะแนน 
2. ค าตอบที่ถูกต้องข้อ
ละ 2 คะแนน 

รางวัลล าดับที่1-3 
-ได้รับเกียรติบัตรและ
ของที่ระลึก 
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทุกคนจะไดร้ับเกียรติ
บัตรเข้าร่วม 
 
-เริ่มแข่งขันกิจกรรม
ตั้งแต่เวลา 9.30 น 
เป็นต้นไป 
 

2 - อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 
แต่ละ
โรงเรียน
ส่งได้ไม่
เกิน 5  
คน 

60 นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมแบบ ทดสอบปรนัย
จ านวน 50 ข้อ จ านวน 4 ตัวเลือก โดยก าหนดเนื้อหาตาม
ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางของเนื้อหาถึงปลายปีชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เนื้อหาสาระศาสนา หน้าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
2. ผู้เข้าแข่งขันตอบลงในกระดาษค าตอบที่เตรียมไว้ 

1. เกณฑ์การให้
คะแนน 100 คะแนน 
2. ค าตอบที่ถูกต้องข้อ
ละ 2 คะแนน 

3 - อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
ไม่จ ากัด
จ านวน 

60นาที 1. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมแบบ ทดสอบปรนัย
จ านวน 50 ข้อ จ านวน 4 ตัวเลือก โดยก าหนดเนื้อหาตาม
ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางของเนื้อหาถึงปลายปีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื้อหาสาระศาสนา หน้าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
2. ผู้เข้าแข่งขันตอบลงในกระดาษค าตอบที่เตรียมไว้ 

1. เกณฑ์การให้
คะแนน 100 คะแนน 
2. ค าตอบที่ถูกต้องข้อ
ละ 2 คะแนน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ครูณัฐปภัสร์  ชูดวง   โทร. 0900650282         / ครูสุกัญญา  บุญมาก  โทร. 0810786320 /    โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  075 411397 
 
 



รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม/ชั้นที่แข่งขัน จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
เวลาที่ใช้ในการ

แข่งขัน 
แนวทาง/การแข่งขัน

และอุปกรณ์ 
เกณฑ์การตัดสิน หมายเหตุ 

1 -ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ป.1-3 

สมัครเป็นทีมๆ ละ 2 คน
โรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขัน
ได้ไม่เกิน 2 ทีม 

60 นาที ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ครอบคลุม
เนื้อหาวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ ป.1 – ป.3 

1.เกณฑ์การให้คะแนน 
100 คะแนน 
2. ค าตอบที่ถูกต้องข้อละ 
2 คะแนน 

ทีมท่ีชนะการแข่งขัน 
จะได้รับรางวัลดังนี้  
(ส าหรับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น) 
-รางวัลที่ 1 -3 
จะได้รับของที่ระลึก  
พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ 
-รางวัลชมเชย  มี 2 
รางวัล  จะได้รับของ
ที่ระลึก พร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณ  
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคน
จะได้รับเกียรติบัตร
เข้าร่วม 
-เริ่มแข่งขันตั้งแต่
เวลา 9.30 น      
เป็นต้นไป 

-ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ป.4-6 

สมัครเป็นทีมๆ ละ 2 คน
โรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขัน
ได้ไม่เกิน 2 ทีม 

60 นาที ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ครอบคลุม
เนื้อหาวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ ป.4 – ป.6 

1.เกณฑ์การให้คะแนน 
100 คะแนน 
2. ค าตอบที่ถูกต้องข้อละ 
2 คะแนน 

-ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ม.1-3 

สมัครเป็นทีมๆ ละ 2 คน
โรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขัน
ได้ไม่เกิน 2 ทีม 

60 นาที ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ครอบคลุม
เนื้อหาวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ ม.1 – ม.3  

1.เกณฑ์การให้คะแนน 
100 คะแนน 
2. ค าตอบที่ถูกต้องข้อละ 
2 คะแนน 

ติดต่อ นางอัจฉราพร บุญส่ง โทร 081-082-7519   
 
 
 
 
 



เกณฑ์การแข่งขันการประกวด 
“ร้องเพลงสากลประเภทนักเรียน” 

โครงการท่าแพวิชาการ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียน(ไม่จ ากัดอายุและสังกัด) จ านวน 1 คน (แต่ละโรงเรียนส่งแข่งขันได้มากกว่า 1 คน) 
2. เวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขัน 

2.1 แข่งขันตัดสินรอบเดียวในวันที่ 20 กันยายน 2561 
2.2 ระยะเวลาการแข่งขัน โรงเรียนละไม่เกิน 10 นาที 
2.3 สถานที่ ณ เวทีกลางโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

3. รายละเอียดและอุปกรณ์การแข่งขัน 
3.1 ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเตรียมเพลงสากลที่ใช้ในการประกวด จ านวน 1 เพลง 
3.2 ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องจัดเตรียมซีดีเพลงมาเอง โดยเพลงต้องตัดเนื้อร้องและแปลงเป็นไฟล์ 

MP3 พร้อมทั้งจัดเตรียมส านาเนื้อเพลงเป็นจ านวน 3 ฉบับ ส่งซีดีเพลงและส าเนาเนื้อเพลง ภายในวันที่ 
15 กันยายน  2561 

3.3 หากผู้เข้าประกวดต้องการเปลี่ยนแปลงเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 
3.4 ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงทุกอย่างมาเอง 
3.5 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมาลงทะเบียนและรายงานตัวก่อนเริ่มการประกวดในเวลา  09.00 น. ณ เวทีกลางโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 
 

4. เกณฑ์การตัดสินคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

เกณฑ์การตัดสินร้องเพลง คะแนนเต็ม 
1. ความไพเราะ คุณภาพน้ าเสียง และเทคนิคการร้อง 30 คะแนน 
2. ความถูกต้องของจังหวะ ท านองเพลง 20 คะแนน 
3. ความเป็นนักแสดง การแสดงออกเหมาะสม 20 คะแนน 
4. ความถูกต้องของเนื้อร้อง และอักขระ 20 คะแนน 
5. บุคลิกท่าทาง การแต่งกายเหมาะสม 10 คะแนน 

รวมคะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 
 



5. รางวัลการประกวด 
1. ร้อยละ 80-100 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
2. ร้อยละ 70-79 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 
3. ร้อยละ 60-69 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 
 

 

6. หลักฐานในการสมัคร 
1. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ทุกคน) จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ควบคุมทีม (ทุกคน) จ านวน 1 ชุด 

7. วิธีการสมัคร 

สมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

1. ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน 
ดร.ปิลันธร คงจุ้ย 088-7520521 
ฝ่ายธุรการโรงเรียน 075-411397 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อกิจกรรม-ชั้นที่แข่งขัน จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
เวลา 

แข่งขัน 
แนวทาง/การแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน หมายเหตุ 

1 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
(แบบปรนัย) เลือกตอบจ านวน 4  
ตัวเลือก แบ่งการแข่งขันเป็น 3 
ระดับคือ 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
    (ป.1-ป.3) 
2. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
     (ป.4-ป.6) 
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
     (ม.1-ม.3) 

 - ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  
โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน ของ
แต่ละระดับชั้น 

09.00- 
10.10 น. 
(40 นาที) 

 - ผู้เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละ 
ระดับชั้น ท าข้อสอบแบบ
ปรนัย (เลือกตอบ) จ านวน 
30 ข้อ (ใช้ห้องสอบของ
อาคาร 3 รสสุคนธ์) 

 - เกณฑ์การให้คะแนน  
ข้อละ 1 คะแนน 
- ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด
เรียงตามล าดับจากมากไป
น้อย ระดับละ 3 รางวัล ดังนี้ 
1 รางวัลชนะเลิศ 
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 - ผู้ชนะอันดับ 1,2,3 
ของแต่ละระดับ รับรางวัล
พร้อมเกียรติบัตร  
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รับ
เกียรติบัตรทุกค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ ชื่อกิจกรรม-ชั้นที่แข่งขัน จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
เวลา 

แข่งขัน 
แนวทาง/การแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน หมายเหตุ 

2 แข่งขันกีฬาเปตอง นักเรียน 
ประเภทคู่ เปิด OPen ไม่จ ากัดอายุ 

 - ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 
โรงเรียนละก่ีทีมก็ได้  
ผู้เล่นทีมละ 2 คน 

เริ่มท าการ
แข่งขัน 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

 - แข่งขันแบบแบ่งสาย 
 - การเข้ารอบตัดเชือก ตาม
ความเหมาะสมของทีม 

 - รอบคัดเลือก  
    ใช้สกอร์ 11 แต้ม 
 - รอบชิงชนะเลิศ  
    ใช้สกอร์ 13 แต้ม 

 - ผู้เข้าร่วมแข่งขัน น า
ลูกเปตองมาเอง 
 - จ่ายค่าสมัครคู่ละ 100 
บาท 
 - รับรางวัลเงิน, เสื้อ 
พร้อมเกียรติบัตร ส าหรับผู้
ที่ชนะ 4 อันดับ 
1. ชนะเลิศ 
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 
3. รองชนะเลิศอันอับ 2 
4. รองชนะเลิศอันดับ 3 
(เงินค่าสมัครมอบเป็น
รางวัลผู้ชนะ 1,2,3,4 
ตามล าดับ) 

ติดต่อสอบถามได ้ นางกัลยา  รักษ์พงศ์  084-0545-5323 
 


