
 

 
 

การแข่งขันการสร้าง Webpage โดยใช้โปรแกรม MS Word  ๒๐๑๖ 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

       แข่งประเภททีม   โรงเรียนละ ๑ ทีม    ทีมละ  ๒  คน 

๓.  เกณฑ์การแข่งขัน 

     ๓.๑  นักเรียนใช้โปรแกรม  MS Word  ๒๐๑๖  ในการแข่งขัน 

     ๓.๒  นักเรียนสร้าง Webpage ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ที่เตรียมไว้โดยคณะกรรมการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ 

ในวันแข่งขัน 

     ๓.๓  หน่วยจัดการแข่งขัน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับการแข่งขันให้ โรงเรียน ต่อ ๑ เครื่อง โดยมีโปรแกรม 

MS  Word ๒๐๑๖  เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 

     ๓.๔  คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียม  อุปกรณ์  ไฟล์ข้อมูล  รูปภาพ  ใช้ในการแข่งขัน 

     ๓.๕  ห้ามน าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลทุกประเภท  และอุปกรณ์สื่อสารเข้าในห้องแข่งขัน 

     ๓.๖  ใช้เวลาแข่งขัน ๑ ชั่วโมง  ๓๐ นาท ี

๔.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

     ๔.๑  สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 

     ๔.๒  สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๔๒๖  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๕.   รางวัลการแข่งขัน 

     ๕.๑  รางวัลชนะเลิศ             จ านวน ๑ รางวัล 

     ๕.๒  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑          จ านวน ๑ รางวัล 

     ๕.๓  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒           จ านวน ๑ รางวัล  

 ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 
 

ผู้ประสานงาน ครูชาญณรงค์  พืชผักหวาน   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔-๕๔๑๙๔๓๐ 



ใบสมัครการแข่งขันการสร้าง Webpage โดยใช้โปรแกรม MS Word 

“ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้าง Webpage โดยใช้โปรแกรม MS Word ๒๐๑๖  คือ 

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

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

 

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

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

 

 

 

 

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

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

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

   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑  



 

 

การแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น 

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

      แข่งประเภททีม   โรงเรียนละ ๑ ทีม    ทีมละ  ๓  คน 

๓.  เกณฑ์การแข่งขัน 

๓.๑  ความเหมาะสม และถูกต้องตามหลักการ ของชนิดพรรณไม้ 

     ๓.๒  ความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการของวัสดุปลูกและรองถาด 

     ๓.๓  ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม 

     ๓.๔  ความสะอาดของบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

     ๓.๕  ใช้เวลาแข่งขันไม่เกิน ๒ ชั่วโมง ถ้าเกินเวลาถูกตัดคะแนน   ๕ คะแนน 

     ๓.๖  ให้น า ถาด พรรณไม้ วัสดุ และอุปกรณ์ตกแต่ง มาเอง  (อุปกรณ์ กระดาษเขียนแบบ ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง) 

     ๓.๗  ใช้ถาดทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว 

๔.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

     ๔.๑  สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๗.๐๐ - ๘.๓๐ น. 

     ๔.๒  สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๓๑๒ 

๕.   รางวัลการแข่งขัน 

      ๕.๑  รางวลัชนะเลิศ        จ านวน ๑ รางวัล 

      ๕.๒  รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑      จ านวน ๑ รางวัล 

      ๕.๓  รางวลัรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒      จ านวน ๑ รางวัล 

      ๕.๔  รางวัลชมเชย 

ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด 

 

ผู้ประสานงาน ครูขนิษฐา  ธรรมสาคร     หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๖๙๙๑๖๖๒ 



ใบสมัครการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น คือ 

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

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

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

 

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

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

 

 

 

 

 

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

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

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

   

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 


