
 

 
 

การแข่งขันทักษะวาดภาพระบายสี   หัวข้อ  “เทคโนโลยีกับสังคมไทย” 
 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

        เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖ 
๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

       ประเภทรายบุคคล  โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้  ๑  คน 
๓.  เกณฑ์การแข่งขัน 

     ๓.๑   วาดภาพระบายสี  หัวข้อ  “เทคโนโลยีกับสังคมไทย” ( มีกระดาษแจกให้ ขนาด A๓ ) 

     ๓.๒   ใช้สีชอล์ก  (ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง) 
     ๓.๓   ระยะเวลา   ๒  ชัว่โมง ๓๐ นาท ี
 ๔. เกณฑ์การให้คะแนน 
     ๔.๑  การสื่อความหมายของภาพ          ๔๐  คะแนน 
     ๔.๒  การจัดภาพและองค์ประกอบ       ๓๐  คะแนน 
     ๔.๓  การใช้สี                                ๓๐  คะแนน 
      
๕.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

     ๕.๑   สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

     ๕.๒   สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๔๒๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

๖.   รางวัลการแข่งขัน 

      รางวัลชนะเลิศ   จ านวน  ๑  รางวัล      

      รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑  จ านวน  ๑  รางวัล  

      รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒    จ านวน  ๑  รางวัล  

      รางวัลชมเชย   จ านวน  ๒  รางวัล  

  
 ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

 

 

ผู้ประสานงาน ครูขวัญจิตร  ช านาญกุล  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๙๕๙๕๙๐๑ 



 
ใบสมัครการแข่งขันทักษะวาดภาพระบายสี   หัวข้อ  “เทคโนโลยีกับสังคมไทย” 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวาดภาพระบายสี  หัวข้อ “เทคโนโลยีกับสังคมไทย” 
ดังนี้ 

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖    

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

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 

 



 

 

การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑. ประเภทการแข่งขัน 
- นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 - ประเภทบุคคล 
 - โรงเรียนเรียน  สามารถส่งประถมศึกษาตอนต้น  ๑  คน  ประถมศึกษาตอนปลาย  ๑  คน 
๓. วันเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ รบัลงทะเบียนเวลา  ๐๘.๐๐ - ๘.๓๐ น.  ณ หอประชุมทวีวัฒนาเทพผดุงพร  
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
๔. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
- ผู้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงต้องรายงานตัว และรับหมายเลขประจ าตัว ณ เวทีการประกวดก่อน

เวลาท าการแข่งขันจริง ๓๐ นาท ี
 - ผู้เข้าประกวดเลือกบทเพลงลูกทุ่งท่ีใช้ในการประกวด ๑ บทเพลง 
 - ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมซีดีเพลงที่จะใช้ร้องในการประกวด โดยเพลงที่ใช้ประกวดต้องตัดเสียงร้อง  

๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
 ๑.   ความถูกต้องของอักขระ เนื้อร้อง   ๓๐ คะแนน 
 ๒.   ความถูกต้องของจังหวะ ท านอง   ๓๐  คะแนน 
 ๓.   ความไพเราะและคุณภาพเสียงร้อง   ๓๐ คะแนน 
 ๔.   ลีลาการแสดงออกที่สอดคล้องกับเนื้อร้อง  ๑๐ คะแนน 
 รวมคะแนน             ๑๐๐ คะแนน 
๖. รางวัลการประกวด 

๑.   รางวัลชนะเลิศ           เกียรติบัตร 
 ๒.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    เกียรติบัตร 
 ๓.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เกียรติบัตร 

      ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนได้รับเกียรติบัตร 

 ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

 

ผู้ประสานงาน ครูกัมพล มณฑลจรัส  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๘๙๙๒๙๙๗ 



 
ใบสมัครการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ดังนี้ 

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

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

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

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 

 


