
 
การแข่งประกวดร้องเพลงจีน 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

      เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 

 ๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

      ประเภทบุคคล สมัครได้ระดับละ ๑ คน (มีรีวิวได้ไม่จ ากัดจ านวน) 

๓.  เกณฑ์การแข่งขัน 

     ๓.๑ ไม่จ ากัดเพลง  

     ๓.๒ แต่งชุดนักเรียน 

     ๓.๓ จะมีรีวิว หรือไม่มีก็ได้เพราะไม่มีผลต่อการตัดสินจะตัดสินที่ผู้ร้องเพลงเท่านั้น 

     ๓.๔ เตรียมซีดีเพลงที่จะใช้ในการประกวดมาเอง(คาราโอเกะ) 

๔.  เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

     ๔.๑ อักขระถูกต้อง                                ๒๐        คะแนน 

     ๔.๒ จังหวะท านองการร้อง                                          ๑๕        คะแนน  

     ๔.๓ อารมณ์   สีหน้า  การแสดงออกของผู้ร้อง              ๑๕        คะแนน 

๕.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

      ๕.๑   สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. 

      ๕.๒   สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๒๓๔     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

๖.   รางวัลการแข่งขัน 

น าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  

   คะแนนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร 

 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 

 

ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

ผู้ประสานงาน ครูศุทรา  เอมโอษฐ์   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕-๐๔๖๕๗๕๗ 



ใบสมัครการประกวดร้องเพลงจีน 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงจีน ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 

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

๒. (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 



  

 

การแข่งขันตัดกระดาษจีน 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

      เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖       

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

      ประเภทบุคคล สมัครได้ไม่เกินระดับชั้นละ  ๑  คน 

๓.  เกณฑ์การแข่งขัน 

  ๓.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้กระดาษที่คณะกรรมการแจกให้เท่านั้น 

     ๓.๒  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมกรรไกร และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเอง 

     ๓.๓  ผู้เข้าแข่งขันตัดกระดาษตามที่ผู้เข้าแข่งขันคิด และออกแบบมาแล้ว 

๔.  เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

     ๔.๑  ตัดกระดาษได้ตามแบบที่คิดมา ๕ คะแนน 

     ๔.๒  ตัดกระดาษได้สวยงาม  ๕ คะแนน  

     ๔.๓  ความสะอาดเรียบร้อย  ๕ คะแนน  

     ๔.๔  เสร็จตามเวลาที่ก าหนด  ๕ คะแนน   

๕.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

      ๕.๑   สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. 

      ๕.๒   สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๒๓๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. 

๖.   รางวัลการแข่งขัน น าคะแนนรวมมาคิดเทียบ เกณฑ์ การตัดสิน ดังนี้  

   คะแนนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 

ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

ผู้ประสานงาน ครูศุทรา  เอมโอษฐ์   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕-๐๔๖๕๗๕๗ 

 



ใบสมัครการแข่งขันการตัดกระดาษ(จีน) 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตัดกระดาษ (จีน) ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – 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 

 
 



 
 

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจนี 
 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 
วันพุธ  ที่  ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
      เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 
๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
      ประเภทบุคคล สมัครได้ไม่เกินระดับชั้นละ  ๒  คน 
๓.  เกณฑ์การแข่งขัน 
      ๓.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องคัดลายมือภาษาจีนตามแบบฟอร์ม และบทความคัดลายมือท่ีคณะกรรมการแจกให้เท่านั้น 
      ๓.๒  ผู้เข้าแข่งขันคัดด้วย ดินสอ  เท่านั้น  
      ๓.๓  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ในการคัดลายมือ เช่น  ดินสอ  ยางลบ มาเอง 
๔.  เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
     ๔.๑  คัดได้สวยงาม รูปร่างตัวอักษรสวยงาม สม่ าเสมอ เป็นแบบเดียวกัน  ( ๔๐ คะแนน ) 
        ๔.๑.๑ รูปร่างตัวอักษร                                                    ๑๕            คะแนน 

     ๔.๑.๒ ขนาดตัวอักษรทั้งความสูงและความกว้าง            ๑๕            คะแนน 
    ๔.๑.๓ คุณภาพของเส้น                                                   ๑๐            คะแนน 

     ๔.๒  คัดได้ถูกต้อง     ( ๒๐ คะแนน )  
     ๔.๒.๑  สะกดผิด     ๑   ที่        หัก     ๒     คะแนน   

        ๔.๒.๒  คัดตก / เกิน ๑  ที่         หัก     ๒    คะแนน 
      ๔.๓  การเว้นช่องไฟและการเว้นวรรคที่เหมาะสม      ( ๒๐  คะแนน )          
        เว้นวรรคไม่ถูกต้อง  ๑   ที่   หัก   ๒   คะแนน  
      ๔.๔  สะอาดเรียบร้อย   ( ๒๐  คะแนน )          
        ขูด ลบ ขีด ฆ่า  ๑  ที่   หัก   ๒    คะแนน  
      ๔.๕  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นข้อยุติ 
๕.  สถานทีล่งทะเบียนและแข่งขัน 
     ๕.๑   สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 
     ๕.๒   สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๒๓๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
๖.   รางวัลการแข่งขัน 

น าคะแนนรวมมาคิดเทียบ เกณฑ์ การตัดสิน ดังนี้  
   คะแนนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร  
 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเกียรติบัตร  
 
 
 



  
คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 
 

ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 
 
 
 

ผู้ประสานงาน ครูศุทรา  เอมโอษฐ์   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕-๐๔๖๕๗๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 

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

๒. (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 



 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
     เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖       
๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
     ประเภทบุคคล สมัครได้ไม่เกินระดับชั้นละ  ๒  คน  
 - คัดลายมือภาษาอังกฤษ “ตัวเขียน” โรงเรียนละ ๒ คน 
 - คัดลายมือภาษาอังกฤษ “ตัวพิมพ์” โรงเรียนละ ๒ คน 
๓.  เกณฑ์การแข่งขัน 

   ๓.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องคัดลายมือภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์ม และบทความคัดลายมือที่คณะกรรมการ
แจกให้เท่านั้น 

      ๓.๒  ผู้เข้าแข่งขันคัดด้วย ปากกา เท่านั้น  
      ๓.๓  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ในการคัดลายมือ เช่น  ปากกา  ปากกาลบค าผิด  มาเอง 
      ๓.๔  ผู้เข้าแข่งขัน สามารถเข้าร่วมคัดลายมือได้เพียง ๑ รายการ (ตัวเขียน หรือ ตัวพิมพ์) 
๔.  เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 
      ๔.๑ คะแนนความสวยงาม         ๒๐   คะแนน  
      ๔.๒ ความสะอาดเรียบร้อย         ๑๕   คะแนน  
      ๔.๓ ความถูกต้องตามเนื้อหา      ๑๕   คะแนน   
  ๕.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 
       ๕.๑   สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 
       ๕.๒   สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๒๓๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
๖.   รางวัลการแข่งขัน น าคะแนนรวมมาคิดเทียบ เกณฑ์ การตัดสิน ดังนี้  
   คะแนนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร  
 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ไดร้ับเกียรติบัตร  
 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเกียรติบัตร  
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 

ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 
 

ผู้ประสานงาน ครูศุทรา  เอมโอษฐ์   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕-๐๔๖๕๗๕๗ 



 

ใบสมัครการแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ 

“ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 

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

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

 

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

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

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

 

 

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

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

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

   

 

     

 

 

 

หมายเหตุ : กรณุาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข  ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 



 
การแข่งขันวาดภาพจากข้อความ 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

      เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖       

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

      ประเภททีม ทีมละ  ๒  คน   สมัครได้ไม่เกินระดับชั้นละ ๑ ทีม 

๓.  เกณฑ์การแข่งขัน 

     ๓.๑  ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพจากข้อความสั้นๆ โดยกรรมการจะอ่านข้อความให้ฟัง ๒ ครั้ง  

     ๓.๒  ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้กระดาษวาดเขียนที่กรรมการแจกให้เท่านั้น 

     ๓.๓  ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมสี (ให้ใช้สีไม้) และอุปกรณ์อย่างอ่ืนมาเอง 

๔.  เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

     ๔.๑ ความถูกต้องของภาพ กับ ข้อความ                            ๓๐        คะแนน 

     ๔.๒ ความสวยงาม                                                     ๑๕        คะแนน  

     ๔.๓ เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด                                       ๕          คะแนน 

๕.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

     ๕.๑   สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 

     ๕.๒   สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๒๓๑   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๖.   รางวัลการแข่งขัน 

น าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  

   คะแนนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 

ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

ผู้ประสานงาน ครูศุทรา  เอมโอษฐ์   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕-๐๔๖๕๗๕๗ 

 



ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพจากข้อความ 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพจากข้อความ ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 

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

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

 

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

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

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

 

 

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

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

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

   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข   ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 



 
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
      เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 
๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
      การแข่งขันประเภททีมๆ ละ ๒  คน 
๓.  วธิีการด าเนินการแข่งขันแต่ละประเภท แบ่งการแข่งขันเป็น ๒ รอบ 
      ๑. รอบคัดเลือก 
           ๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันจ านวน ๒ คน จะท าแบบทดสอบ(แบบปรนัย)จ านวน ๕๐ ข้อ (ข้อละ ๑ คะแนน) ในเวลา ๑ ช่ัวโมง 

           ๑.๒ ทีมใดท าข้อสอบเสร็จให้ยกมือขึ้นกรรมการจะเก็บข้อสอบและลงเวลาในกระดาษค าตอบ 
           ๑.๓ คณะกรรมการจะตรวจข้อสอบและตรวจทานพร้อมเซ็นชื่อก ากับทุกคน 
  ๑.๔ โรงเรียนที่ได้คะแนนมากท่ีสุด ๑๐ อันดับแรก จะผ่านเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในกรณีที่มีคะแนน 
เท่ากัน คณะกรรมการจะตัดสินจากเวลาที่ส่งข้อสอบ 
 ๒. รอบชิงชนะเลิศ 
   ๒.๑ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ๑๐ ทีมสุดท้าย ส่งผู้แทนนักเรียนโรงเรียนละ ๒ คน ขึ้นตอบปัญหา 
บนเวท ี

   ๒.๒ กรรมการจะอ่านค าถาม ข้อละ ๒ ครั้ง ค าถามเป็นภาษาอังกฤษ(แบบปรนัย/แบบอัตนัย) ๑๐ ข้อ 
   ๒.๓ ผู้เข้าแข่งขันเขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์และเขียนค าศัพท์ลงในกระดาษ 
ที่คณะกรรมการเตรียมให้ในเวลาที่ก าหนด ( ๒ นาที ต่อ ๑ ค าถาม ) 
   ๒.๔ คณะกรรมการแจกกระดาษค าตอบให้ผู้เข้าแข่งขัน ข้อละ ๑ แผ่น เก็บกระดาษค าตอบเมื่อหมดเวลา
ในแต่ละข้อ จบครบ ๑๐ ข้อ 
   ๒.๕ กรรมการที่ท าหน้าที่อ่านค าถามจะเฉลยค าตอบทีละข้อ 
๔. ขอบเขตเนื้อหา 
 - ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน อาทิ ด้าน ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม     
ระบบการเมืองการปกครอง ฯลฯ และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
๕.  เกณฑ์การให้คะแนน (คิดคะแนนใหม่ไม่ร่วมกับรอบคัดเลือก 
     ๔.๑  รอบคัดเลือกข้อละ ๑ คะแนน     รวม                            ๑๐๐        คะแนน 
     ๔.๒  รอบตัดสินข้อละ ๑ คะแนน     รวม                            ๑๐๐        คะแนน 

 



๕.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

     ๕.๑  สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

     ๕.๒  สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๒๓๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

๖.   รางวัลการแข่งขัน 

น าคะแนนรวมมาคิดเทียบ เกณฑ์ การตัดสิน ดังนี้  

   คะแนนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๑  ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่  ๒  ได้รับเกียรติบัตร  

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 

ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน ครูศุทรา  เอมโอษฐ์   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕-๐๔๖๕๗๕๗ 

 

 

 



 

ใบสมัครการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) 

“ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)  ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 

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

๒. (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 

 



 

 

การแข่งขัน Spelling Bee “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
      เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
      การแข่งขันประเภทเดี่ยว 
๓.  วธิีการด าเนินการแข่งขันแต่ละประเภท แบ่งการแข่งขันเป็น ๒ รอบ 

๑. ท าการแข่งขัน ๒ รอบ 
๒. กรรมการอ่านค าศัพท์  ค าละ ๒ ครั้ง  ผู้เข้าแข่งขัน เขียนค าศัพท์  ลงในกระดาษที่เตรียมไว้ให้
ค าศัพท์มีจ านวน ๒๐ ค า   ค าละ ๕ คะแนน  ผู้ที่มีคะแนนเกินครึ่งหนึ่ง  

มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบที่ ๒ 
๓. ค าศัพท์ส าหรับชั้นประถมปีที่ ๔ – ๖ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

- Things   - Animals 
- Fruits    - Adjectives 
- Clothes   - Vegetables 
- Verbs    - Food and Drinks 
- Places   - Family 

หมายเหตุ 
- การแข่งขันรอบสอง (ชิงชนะเลิศ)  หมวดค าศัพท์ที่ใช้ในการแข่งเป็นหมวดเดียวกับรอบแรก แต่ค าจะ

แตกต่างกัน  
- การตัดสินผู้ชนะจะพิจารณาจากคะแนนในรอบสองเท่านั้น 

๔.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

     ๔.๑  สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

     ๔.๒  สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๒๓๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ 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 ครูศุทรา  เอมโอษฐ์   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๕-๐๔๖๕๗๕๗ 



ใบสมัครการแข่งขัน  Spelling Bee 

“ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

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

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

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

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

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Spelling Bee ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 

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

๒. (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 


