
 

 

 

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

       เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖   

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

      ๒.๑ เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล 

      ๒.๒ แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ โรงเรียนละ ๑ คน 

๓.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

      ๓.๑   สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 

      ๓.๒   สถานที่แข่งขัน  ห้องสมุด  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. 

๔.   รางวัลการแข่งขัน 

      ๔.๑  รางวลัชนะเลิศ   จ านวน  ๑  รางวัล 

      ๔.๒  รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ จ านวน  ๑  รางวัล 

      ๔.๓  รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับ ๒  จ านวน  ๑  รางวัล 

      ๔.๔  รางวลัชมเชย 

 

 ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน ครูวาสนา    รอดขวัญ   หมายเลขโทรศัพท์    ๐๙๘-๐๒๙๔๔๓๓ 

 

 



ใบสมัครการแข่งขันเปิดพจนานุกรม 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

โรงเรียน..................................................................................................................... ...................................... 

เขต .................................................................................. จงัหวัด ...................................................................  

สังกัด ...................................................................................................................... ........................................ 

หมายเลขโทรศัพท์...........................................................หมายเลขโทรสาร...................................... .............. 

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

๑. (ด.ช. / ด.ญ.) .................................................................................................. ชั้น.............. ......... 

๒. (ด.ช. / ด.ญ.) .................................................................................................. ชั้น.... ................... 

๓. (ด.ช. / ด.ญ.) ..................................................................................................  ชั้น....................... 

๔. (ด.ช. / ด.ญ.) ................................................................................. ................. ชั้น....................... 

๕. (ด.ช. / ด.ญ.) ..................................................................................................  ชั้น....................... 

๖. (ด.ช. / ด.ญ.) .................................................................................................. ชั้น....................... 

 

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................โทรศัพท์.................................... .. 

๒. (นาย/นาง/นางสาว).................................................................โทรศัพท์.......................................  

 

 

 

 

        ลงชื่อ..................................................... ผู้รับรองข้อมูล 

               (........................................................) 

         ต าแหน่ง ................................................  

 

  

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑   



 
การแข่งขันคัดลายมือ (หัวกลม) 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ ๔ - ๖   

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

      ๒.๑ เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล 

      ๒.๒ แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ คน 

๓.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

     ๔.๑  สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 

     ๔.๒  สถานที่แข่งขัน  ห้องสมุด  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   

๔. รางวัลการแข่งขัน 

     ๕.๑ รางวัลชนะเลิศ           จ านวน  ๑  รางวัล 

     ๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ จ านวน  ๑  รางวัล 

     ๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ จ านวน  ๑  รางวัล 

     ๕.๔ รางวัลชมเชย 

๕.  เกณฑ์การให้คะแนน 

     ๕.๑ ใช้เกณฑ์การตัดสินเดียวกันกับการแข่งขันคัดลายมือ งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่ ๖๗ 

 

 ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน ครูวาสนา    รอดขวัญ   หมายเลขโทรศัพท์    ๐๙๘-๐๒๙๔๔๓๓ 

 



ใบสมัครการแข่งขันคัดลายมือ (หัวกลม) 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

โรงเรียน..................................................................................................................... ...................................... 

เขต .................................................................................. จงัหวัด ......................................................... .......... 

สังกัด ................................................................................................................. ............................................. 

หมายเลขโทรศัพท์...........................................................หมายเลขโทรสาร...................................... .............. 

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

  ๑.  (ด.ช. / ด.ญ.) .................................................................................................. ชั้น........ ............... 

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................โทรศัพท์.................................... ..... 

(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................โทรศัพท์................. ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ลงชื่อ..................................................... ผู้รับรองข้อมูล 

               (........................................................) 

         ต าแหน่ง ................................................ 

   

 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑   
 



 

 
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์หัวข้อ “ภาษาไทย ๔.๐” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
เนื่องในนิทรรศการ “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง - ฟ้า” 

วันพุธ  ที่  ๑๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

*************************************************** 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

๒.๑ แข่งขันแบบเดี่ยว 
๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียนละ ๑ คน หรือมากกว่า ๑ คนข้ึนไป  

๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
รอบท่ี ๑ (ทราบหัวข้อล่วงหน้า) 
๑) กรรมการเตรียมประเด็น โดยก าหนดเป็นชื่อเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ ประกาศให้โรงเรียนใน             

แต่ละโรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนการแข่งขัน 
๒) ในวันแข่งขันให้นักเรียนที่เข้าแข่งขัน น าบทกล่าวสุนทรพจน์จ านวน ๓ ชุด ให้กรรมการในวันแข่งขัน และ

จับสลากเพ่ือจัดอันดับการกล่าวสุนทรพจน์  
๓) กรรมการให้ผู้เข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ตามล าดับ โดยมีการเก็บตัวผู้ที่ยังไม่ได้แข่งขัน 
๔) ระยะเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ ไม่เกิน ๕ นาที (บวก/ลบ ๓๐ วินาที) 
รอบท่ี ๒ (ฉับพลัน รอบตัดสิน) 
๑) กรรมการเตรียมประเด็นให้นักเรียนล าดับที่ ๑ ของรอบแรก เตรียมตัวหน้าเวทีก่อนขึ้นพูด ๕ นาท ี

นักเรียนคนอื่น ๆ พักรอในห้องเก็บตัว 
๒) นักเรียนคนที่ ๑ ขึ้นกล่าวบนเวทีหรือหน้าชั้นเรียน ใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาท ี
๓) นักเรียนล าดับต่อไปรับทราบประเด็นในห้องเก็บตัวอีกห้องหนึ่ง ใช้เตรียมตัว ๕ นาที และ 

ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หลังจากท่ีนักเรียนคนที่ ๑ พูดจบ เวียนไปจนครบจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
๔. เกณฑ์การให้คะแนน แตล่ะรอบมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น 

๔.๑ เนื้อหา ๔๐ คะแนน  
๑) ล าดับเนื้อหา ความต่อเนื่อง     ๒๐  คะแนน 
๒) ความถูกต้องของข้อมูล ความสอดคล้องกับหัวข้อ  ๑๐  คะแนน 
๓) คุณค่าของเนื้อหา (ประโยชน์ของเนื้อหาที่จะน าไปใช้)  ๑๐  คะแนน 

๔.๒ การน าเสนอ ๓๐ คะแนน 
๑) อักขรวิธี      ๑๐  คะแนน 
๒) น้ าเสียง      ๑๐  คะแนน 
๓) บุคลิกภาพ       ๑๐  คะแนน 



๔.๓ การใช้ภาษา ๓๐ คะแนน 
๑) ระดับภาษาเหมาะสมกับเนื้อหา    ๑๐  คะแนน 
๒) ความถูกต้อง (การเลือกใช้ค า การผูกประโยค ไวยากรณ์)  ๑๐  คะแนน  
๓) ส านวนโวหาร      ๑๐  คะแนน 

๕. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับช่วงช้ันละ ๓ คน (ป.๑-ป.๓ และ ป.๔-ป.๖) 
๖. สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

๖.๑ สถานที่ลงทะเบียน : กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
    ๖.๒ สถานที่แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ : ห้องประชุมมรกตศูนย์สู่ฝัน 

๖.๓ เวลาในการแข่งขัน : เริ่มการแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๗. รางวัลการแข่งขัน 

๗.๑  รางวัลชนะเลิศ       จ านวน  ๑  รางวัล   
๗.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    จ านวน  ๑  รางวัล 
๗.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   จ านวน  ๑  รางวัล 
๗.๔  และรางวัลชมเชย 
 

ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 
 

หมายเหตุ      ส่งใบสมัครถึง คุณครูอันธิกา   บุญเลิศ (ครูแขก)  ผู้ประสานงานรายการแข่งขัน 
                   การพูดสุนทรพจน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยหมดเขตการรับสมัคร 
                   ในวันศุกร์  ที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๑ 
 

ช่องทางการส่งใบสมัคร  ดังนี้ 
๑. ส่งด้วยตัวเอง  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคาร ๗  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) -                    

ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ทุกวันเวลาท าการ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๒. ส่งทางโทรสาร เบอร์ ๐๒ ๘๐๖ ๗๔๙๒  หรือโทรประสานได้ท่ี เบอร์ ๐๘๓ ๓๒๒ ๕๐๑๑ ,  

๐๒ ๘๐๖ ๗๓๗๐ (ครูอันธิกา  บุญเลิศ) หรือ E-mail : Aunthika139kruthai@gmail.com  
๓. ส่งทางกลุ่ม line (การพูดสุนทรพจน์ ท.ป.๓) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้ 

 
 
                                           (สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จนถึงวันแข่งขัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Aunthika139kruthai@gmail.com


 
 

 

ใบสมัคร 
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์หัวข้อ  “ภาษาไทย ๔.๐” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
เนื่องในนิทรรศการ “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที่  ๑๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อมูลผู้สมัคร 
ชื่อ – สกุล ........................................................... ชื่อเล่น ..........................  อายุ ..............  
วัน เดือน ปีเกิด .......................................ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...../.....   
โรงเรียน ........................................................................................ ....................................... 
ข้อมูลครู 
๑) ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน (ชื่อ – สกุล) .................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ ......................................................... 
ID LINE : ................................................................ 
๒) ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน (ชื่อ – สกุล) .................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ ......................................................... 
ID LINE : ................................................................ 
ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (ในด้านภาษาไทย) 
๑) ...................................................................................... 
๒) ......................................................................................  
๓) ......................................................................................  

 

ช่องทางการส่งใบสมัคร  ดังนี้ 
๑. ส่งด้วยตัวเอง  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคาร ๗  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) -                    

ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ทุกวันเวลาท าการ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
๒. ส่งทางโทรสาร เบอร์ ๐๒ ๘๐๖ ๗๔๙๒  หรือโทรประสานได้ท่ี เบอร์ ๐๘๓ ๓๒๒ ๕๐๑๑ ,  

๐๒ ๘๐๖ ๗๓๗๐ (ครูอันธิกา  บุญเลิศ) หรือ E-mail : Aunthika139kruthai@gmail.com  
๓. ส่งทางกลุ่ม line (การพูดสุนทรพจน์ ท.ป.๓) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้ 
 
 

                                           (สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จนถึงวันแข่งขัน) 
 

 

 
รูปถ่าย 

(นักเรียน) 

mailto:Aunthika139kruthai@gmail.com

