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สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน
(Open House)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ส่งใบสมัครทุกกิจกรรมได้ทางโทรสาร(Fax)
หมายเลข 02-4129872 , 02-4129392
หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
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กิจกรรม “สตรีวดั ระฆัง...เปิดบ้านวิชาการ”
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันคณิตคิดประลอง(เกม24)
การแข่งขันจินตคณิต
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันสะกดคา(Spelling Bee)
การแข่งขัน Picture Dictation
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story Telling)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือ
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย
การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันวอลเลย์บอล
การแข่งขันวิ่งพี่ตูน
การแข่งขันปั่นพี่ตู่
การแข่งขันฮูลาฮูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันปฐมพยาบาล
ลงทะเบียนการแข่งขันทุกรายการ เวลา 07.30 น. – 08.30 น.
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
1.1 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6
1.2 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
2. ขั้นตอนในการแข่งขัน
2.1 หัวข้อในการแข่งขัน “วิทยาศาสตร์กับนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0”
2.2 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีเวลาพูด 5 นาที ในการพูดแต่ละครั้ง จะพูดเกิน หรือขาดจากเวลาที่กาหนดไว้เพียง 30
วินาที หากเกินหรือขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน
3. รูปแบบของการเตรียมสุนทรพจน์
รูปแบบเหมือนการเตรียมการพูดในโอกาสต่างๆ โดยแบ่งบทพูดออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนนา
ส่วนเนื้อหา และ
ส่วนท้าย
ส่วนนา เป็นการบอกกล่าวว่าผู้พูดเป็นใคร พูดในฐานะอะไร ในโอกาสใด แล้วนาเข้าสู่เนื้อหาด้วยวิธีที่เร้าใจ เช่นใช้สุภาษิต
คาคม หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป
ส่วนเนื้อหา ควรแยกประเด็นเป็นข้อๆ โดยคานึงถึงเอกภาพ หรือความเป็นหนึ่งเดียวของเรื่อง สัมพันธภาพ คือความ
เกี่ยวเนื่องกัน และสารัตภาพ หรือการเน้นย้าประเด็นสาคัญของเรื่อง แต่ละประเด็นต้องมีข้อมูล หลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และมี
ตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
ส่วนลงท้าย อาจทาได้หลายวิธี เช่น สรุปทบทวนประเด็นเนื้อหา เสนอข้อคิด หรือแนวทางการปฏิบัติ เน้นประเด็นสาคัญ
และแสดงความหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
อารมณ์ขัน เป็นเรื่องที่นามาแทรกได้ เพื่อลดความตึงเครียด ความกดดัน แต่ไม่ใช่พร่าเพรื่อจนกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 เนื้อหา (40 คะแนน)
- การจัดลาดับเนื้อหา
- ความเที่ยงตรงต่อเวลา
- คุณค่าของเนื้อหา
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4.2 การนาเสนอ (30 คะแนน)
- ภาษากาย
- น้าเสียง
- บุคลิกภาพ
4.3 การใช้ภาษาไทย (30 คะแนน)
- ระดับภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา
- ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง การเลือกใช้คา
- สานวนโวหาร
5 รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
6 การสมัครแข่งขัน
ให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งใบสมัครมาที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 02-412-9103 ต่อ 120 โทรสาร 02-412-9392
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียน
แขวง

เขต

รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์ชื่อ-นาสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน)
1. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น
2. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

อายุ
อายุ

อาจารย์ผู้ควบคุม ........................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (อาจารย์ผู้ควบคุม) ........................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................................
(..................................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................................
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6
1.2 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
2. ประเภทการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน
2.1 หัวข้อในการแข่งขัน “วิทยาศาสตร์กับนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0”
2.2 ขนาดภาพ ใช้กระดาษขนาด A3
2.3 สีที่ใช้ในการวาดภาพ ไม่กาหนด ให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาเอง
3. กาหนดการแข่งขัน ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
4. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
5. การสมัครแข่งขัน
ให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งใบสมัครมาที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 02-412-9103 ต่อ 120 โทรสาร 02-412-9392
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียน
แขวง

เขต

รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์ชื่อ-นาสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน)
3. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น
4. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

อายุ
อายุ

อาจารย์ผู้ควบคุม ........................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (อาจารย์ผู้ควบคุม) ........................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................................
(..................................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................................
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
นักเรียนตัวแทนโรงเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

ไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 2 คน)

2. ลักษณะโจทย์คาถาม
ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ครอบคลุมเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์
3. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
4. การสมัครแข่งขัน
ให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งใบสมัครมาที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 02-412-9103 ต่อ 120 โทรสาร 02-412-9392
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียน
แขวง

เขต

รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์ชื่อ-นาสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน)
1. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น
2. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

อายุ
อายุ

อาจารย์ผู้ควบคุม .....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (อาจารย์ผู้ควบคุม) ........................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................................................
(..................................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................................
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
การแข่งขันจินตคณิต
1. ประเภทการแข่งขัน
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน
2.1 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
2.2 เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องโถงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.3 เวลาในการแข่งขัน 09.00 – 11.00 น.
2.4 สถานที่แข่งขัน ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (แจ้งพร้อมลงทะเบียน)
3. ข้อกาหนดและกติกาการแข่งขัน
3.1 โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 คน
3.2 การแข่งขันเป็นแบบประเภทเดี่ยว ใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง
3.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ระบายสี ได้แก่ สีไม้ ดินสอ ปากกา ยางลบ กบเหลาดินสอและไม้บรรทัด
3.4 เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น
3.4.1 ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
3.4.2 ความสวยงาม
10 คะแนน
3.4.3 ความถูกต้อง
20 คะแนน (ห้ามใช้สีในการตัดเส้นขอบรูป)
รางวัล ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 800 บาท
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
การแข่งขันคณิตคิดประลอง (เกม 24)
4. ประเภทการแข่งขัน
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
5. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน
2.1 วันพะที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
2.2 เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องโถงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.3 เวลาในการแข่งขัน 09.00 – 11.30 น.
2.4 สถานที่แข่งขัน ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (แจ้งพร้อมลงทะเบียน)
6. ข้อกาหนดและกติกาการแข่งขัน
3.1 โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 2 คน
3.2 การแข่งขันจะเป็นแบบประเภทบุคคล โดยจัดการแข่งขันออกเป็นโต๊ะละ 4 คน
แล้วกรรมการจะแจกตัวเลข ตั้งแต่ 1 – 9 ให้ผู้แข่งขันคนละ 1 ชุดถือไว้ ให้ผู้เล่นสลับบัตรเลข
เพื่อมิให้เรียงลาดับ
3.3 เริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นวางบัตรตัวเลขคนละ 1 ตัว ลงบนกระดาน ผู้ที่คิดวิธีคานวณได้ก่อนขอสิทธิ์เฉลยโดยใช้นิ้ว 1 นิ้ว แตะ
บนกระดานตรงกลางพร้อมกับเฉลยวิธีคิด ผู้ขอเฉลยมีเวลา 3 วินาที ที่จะบอกวิธีคานวณ ผู้ที่บอกวิธีคานวณได้ถูกต้องจะ
ได้รับเบี้ยไป 1 คะแนน ผู้บอกวิธีคิดผิดหรือใช้เวลาเกิน 3 วินาที แล้วยังไม่เริ่มเฉลยถือว่าฟาล์ว
3.4 การแข่งขัน แข่งขันคนละ 2 รอบ รอบละ 20 นาที ซึ่งรอบที่สองสลับผู้เล่นในแต่ละโต๊ะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการ
แข่งขัน แล้วพัก 10 นาที กรรมการรวมคะแนนและคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
จานวน 4 คน
3.5 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศด้วยโปรแกรมเกม 24
รางวัล ชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 800 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท
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ใบสมัครการแข่งขันคณิตศาสตร์
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อโรงเรียน ................................................................................
วันที่ ............... เดือน .................................... พ.ศ. ..................
1. รายการที่สมัคร
คณิตคิดประลอง (เกม 24)

จินตคณิต

2. รายชื่อผู้สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (เกม 24)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

โรงเรียน

3. ครูผู้ฝึกสอน (เกม 24)
3.1 ........................................................................................................เบอร์โทร................................................
3.2 ........................................................................................................เบอร์โทร................................................
4. รายชื่อผู้สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (จินตคณิต)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

โรงเรียน

5. ครูผู้ฝึกสอน (จินตคณิต)
5.1 ........................................................................................................เบอร์โทร................................................
5.1 ........................................................................................................เบอร์โทร................................................
หมายเหตุ : ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โทร 02-4129104 ต่อ 126 โทรสาร 02-4129392
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
1. ประเภทการแข่งขัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. วัน เวลา และสถานที่การแข่งขัน
2.1 เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
2.3 เวลาในการแข่งขัน 09.00 น. - 11.00 น.
2.3 สถานที่แข่งขัน ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (แจ้งพร้อมลงทะเบียน)
3. ข้อกาหนดและกติกาการแข่งขัน
3.1 โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขั้นไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน
3.2 การแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 2 คน
3.3 ลักษณะการแข่งขัน
3.3.1 ผู้แข่งขันนั่งโต๊ะเป็นทีม และมีกระดาษคาตอบ พร้อมวิธีคานวณเฉลย
โจทย์ 1 ชุด และกระดาษทด 1 ชุด
3.3.2 ผู้ดาเนินการแข่งขันแสดงโจทย์บนกระดาน 1 ข้อ ให้เวลาผู้แข่งขันทด/แสดง
วิธีทา เฉลย ตามเวลากาหนด จากนั้นนาส่งให้กรรมการในแต่ละข้อเมื่อหมดเวลา
3.3.3 โจทย์การแข่งขันแบ่งเป็น
โจทย์คานวณตามประโยคสัญลักษณ์ เช่น 45 + 13 × 3 - 7 = (ตอบ 77)
จานวน 7 ข้อแต่ละข้อ ให้เวลา 30 วินาที
โจทย์ปัญหาจานวน 3 ข้อ แต่ละข้อให้เวลา 60 วินาที (1 นาที)
แข่งขันทั้งหมด 10 ข้อ
*** เวลาของโจทย์อาจยืดหยุ่น ตามคณะกรรมการพิจารณา
3.3.4 ผลการแข่งขันรวมคะแนนแต่ละทีม 3 รางวัล (ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันกับ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2)
*** หากผลคะแนนเท่ากัน จะทาการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะในแต่ละรางวัล
หมายเหตุ :

ติดต่อประสานงานกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์
โทร 02-4129104 ต่อ 126 โทรสาร 02-4129392

16

ใบสมัครการแข่งขันคณิตศาสตร์
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
วันที่ .................. เดือน ......................................... พ.ศ. .......................
รายการที่สมัคร อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
ลาดับ
A1
A2
B1
B2

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

หมายเหตุ

ครูผู้ฝึกสอน
1...................................................................................................................เบอร์โทร..........................................
2...................................................................................................................เบอร์โทร..........................................

หมายเหตุ :

ติดต่อประสานงานกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์
โทร 02-4129104 ต่อ 126 โทรสาร 02-4129392
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

18

การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. การแข่งขันสะกดคา (Spelling Bee)
2. การแข่งขัน Picture Dictation
3. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

การแข่งขันสะกดคา (Spelling Bee)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 จานวน 2 คน
3. วิธีดาเนินการแข่งขัน
1) กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา 2 ครั้ง และพูดประโยค ขยายที่มีคาศัพท์นั้นๆ 2 ครั้ง
2)

ผู้เข้าแข่งขันสะกดคา (เริ่มจับเวลาหลังจากกรรมการพูดคาศัพท์และประโยคขยายเสร็จ 10 วินาที) โดยเขียน

3)

คาศัพท์ลงในกระดาษที่กรรมการจัดเตรียมไว้
คาศัพท์มีจานวน 20 คาๆ ละ 5 คะแนน เมื่อแข่งขันจนครบคาศัพท์ทั้งหมด กรรมการจะนับคะแนนและตัดสินผล

รางวัลจากทีมที่ทาคะแนนได้มากที่สุด
4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
1)

เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 2 คน
5. เกณฑ์การตัดสิน
2)

ตัดสินผลจากผู้เข้าแข่งขันจากทีมที่ทาคะแนนได้มากที่สุด 3 อันดับแรก
6. รางวัล



ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1

รับเงินรางวัล 500 บาท
รับเงินรางวัล 300 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินรางวัล 200 บาท
ประกาศนียบัตรสาหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
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การแข่งขัน Picture Dictation
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 จานวน 2 คน
3. วิธีดาเนินการแข่งขัน
1) กรรมการพูดบรรยายเนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษจานวน 2 รอบ
2)

ผู้เข้าแข่งขันวาดภาพตามคาบรรยาย ในกระดาษที่คระกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ (ผู้เข้าแข่งขันสามารถระบายสี
ตกแต่งภาพวาดได้ แต่ต้องเตรียมสีมาเอง)

เริ่มจับเวลาหลังจากคณะกรรมการบรรยายเนื้อเรื่องเสร็จ 30 นาที
4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
3)

กรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
1)
2)

เจ้าของภาษา 1 คน (Native Speaker)
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 2 คน

5. เกณฑ์การตัดสิน
1) ผู้เข้าแข่งขันสามารถวาดภาพได้ตรงตามเนื้อเรื่องที่บรรยาย
2)

ภาพที่วาดมีความสวยงาม

*หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. รางวัล


ชนะเลิศ

รับเงินรางวัล 500 บาท



รองชนะเลิศอันดับ 1

รับเงินรางวัล 300 บาท



รองชนะเลิศอันดับ 2

รับเงินรางวัล 200 บาท

ประกาศนียบัตรสาหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
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การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6
2. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น ป.4 – 6 จานวน 1 คน
3. วิธีดาเนินการแข่งขัน
1) นิทานที่ใช้แข่งขัน เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป
2)

เวลาในการแข่งขัน 3 – 5 นาที (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยกว่าหรือเกินเวลาที่กาหนด ตัดนาที
ละ 1 คะแนน

นักเรียนต้องส่งบทนิทานให้คณะกรรมการตัดสิน จานวน 5 ชุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
3)

1)

เนื้อเรื่อง (Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย



เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
รูปแบบการเล่าเรื่อง การนาเสนอ (Form & Organizing)

15 คะแนน
10 คะแนน

ข้อคิดการนาเสนอ (Moral)
10 คะแนน
ความคล่องแคล่วด้านการใช้ภาษา (Language competence) 60 คะแนน ประกอบด้วย


2)



ใช้ภาษาถูกต้อง คาศัพท์ โครงสร้าง คาสันธานและความเหมาะสมกับ



ระดับชั้น
ความสามารถด้านการออกเสียง (Pronunciation)

การใช้น้าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
เล่าตามเวลาที่กาหนด


3)

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
5 คะแนน

*หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้าแข่งขันที่ทาคะแนนได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก จะเป็นผู้ชนะ ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
6. รางวัล


ชนะเลิศ

รับเงินรางวัล 500 บาท



รองชนะเลิศอันดับ 1

รับเงินรางวัล 300 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินรางวัล 200 บาท
ประกาศนียบัตรสาหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
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ใบสมัครการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
.....................................................................
1. โรงเรียน ................................................................................................................................................
2. รายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
2.1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling
............................................................................................................

ชั้น .............

2.2 การแข่งขัน Spelling Bee
1) ............................................................................................................

ชั้น .............

1)

............................................................................................................
2.3 การแข่งขัน Picture Dictation

ชั้น .............

1)

............................................................................................................

ชั้น .............

2)

............................................................................................................

ชั้น .............

2)

3.รายชื่อผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน
1)

.................................................................................................โทร..................................

2)

.................................................................................................โทร..................................

ลงชื่อ ..................................................
(...................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน/หรือผู้แทน

หมายเหตุ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูกิตติกุล ชมสรรเสริญ โทร. 0844496565
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

23

หลักเกณฑ์การประกวดมารยาทไทย
**********************************************
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เป็นนักเรียนตัวแทนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

2. ประเภท และจานวนผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 2 คน (ชาย 1 คน และหญิง 1 คน)

3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน 1 คน ต่อ 1 ทีม
3.2 รายละเอียดการแข่งขัน
3.2.1 ท่าบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ
- กราบเบญจางคประดิษฐ์
3.2.2 ท่าเลือก ผู้เข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวด ดังนี้
ท่าเลือก จานวน 2 ท่า ได้แก่
1) กราบผู้ใหญ่
2) การเคารพศพผู้สูงอายุ
3) การเคารพศพพระ
4) รับของจากผู้ใหญ่ยืน
5) รับของจากผู้ใหญ่นั่งพื้น
6) รับของจากผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
7) ส่งของให้ผู้ใหญ่ยืน
8) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพื้น
9) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
10) การไหว้ระดับ 1 ไหว้พระ,ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ทางพระพุทธศาสนา
11) การไหว้ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปูุย่าตายาย ครูอาจารย์ และ
บุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูง
12) การไหว้ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก
รวมถึง ผู้เสมอกัน
3.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง และแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น
3.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1. ความถูกต้อง
4.2 ทักษะความเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่ว นิ่มนวล มีทักษะ
4.3 ความสวยงาม
4.4 ความพร้อมเพรียง
4.5 บุคลิกภาพ การแต่งกาย

40
20
20
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5. รางวัล
5.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ฯ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 02-412-9103 ต่อ 125 โทรสาร 02-412-9392
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ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียน
แขวง

เขต

รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์ชื่อ-นาสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน)
1. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

อายุ

2. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

อายุ

คุณครูผู้ควบคุม ..............................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (คุณครูผู้ควบคุม) ......................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................................................
(..................................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................................
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หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา
===========================
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
นักเรียนตัวแทนโรงเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6
ไม่เกิน 2 ทีม
(ทีมละ 2 คน)
2. ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน
เนื้อหาในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 5 สาระ และ อาเซียนศึกษา
3. เกณฑ์การแข่งขัน
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันช่วยกันตอบคาถามตามที่คณะกรรมการกาหนดในข้อสอบแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ เพื่อ
คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 5 ทีม เข้าไปแข่งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 ตอบคาถามแบบอัตนัย ในหมวดคาถามสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 5 สาระ และ อาเซียนศึกษา โดยมีข้อสอบ
จานวน 12 ข้อ ๆ ละ 5 คะแนน เพื่อหาผู้ชนะเลิศ
4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1 ทีมใดได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันรอบที่ 2 จะเป็นผู้ชนะ
4.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิ์ขาด
5. รางวัล
5.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ฯ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โทรศัพท์ 02-412-9103 ต่อ 125 โทรสาร 02-412-9392
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสังคมศึกษา
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียน
แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์ชื่อ-นาสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน)
ทีมที่ 1
5. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น
อายุ
6. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น
อายุ
ทีมที่ 2
1. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น
อายุ
2. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น
อายุ
คุณครูผู้ควบคุม ..............................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (คุณครูผู้ควบคุม) ......................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................................................
(..................................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................................
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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“เกณฑ์การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง”
กติกาการแข่งขัน
๑. จานวนผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน ใช้เวลา ๖๐ นาที
๒. ข้อความคณะกรรมการกลางเป็นผู้กาหนด
๓. วิธีการแข่งขัน
 ใช้รูปแบบอักษรและตัวเลขแบบกระทรวงศึกษาธิการ หัวกลม คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด
 การแข่งขันมีรอบเดียว
 ใช้ปากกาสีน้าเงิน ขนาด ๐.๕ มม. (นักเรียนนามาเอง)
ลงทะเบียน
 ลงทะเบียนที่ห้อง ๑๔๐๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
สถานที่แข่งขัน
 ห้องเรียน ๑๔๐๔ ชั้น ๔ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ความสวยงาม
- ช่องไฟ
๑๐ คะแนน
- ความสม่าเสมอ
๑๐ คะแนน
- ความชัดเจน
๑๐ คะแนน
๒. ความสะอาด วรรคตอน
๒๐ คะแนน
๓. ความถูกต้องตามอักขรวิธี วรรคตอน
๒๐ คะแนน
๔. รูปแบบตัวอักษรถูกต้องตามกาหนด
๒๐ คะแนน
๕. ทันเวลา
๑๐ คะแนน
รวม
๑๐๐ คะแนน
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
เงินรางวัล ๓๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เงินรางวัล ๒๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
ติดต่อประสานงาน
คุณครูยุพาวรรณ มีพันธ์ โทร. ๐๘๗ – ๑๐๙๙๙๑๓

30

“เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง”
ผู้มีสิทธิสมัครแข่งขัน
 นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖
กติกาการแข่งขัน
 ผู้เข้าแข่งขันเป็นประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน
 ใช้เวลาแข่งขันจานวน ๔๕ นาที
วิธีการแข่งขัน
 นักเรียนตอบคาถาม ๒๐ ข้อ ( ๑๐๐ คะแนน)
 ในกรณีที่นักเรียนมีคะแนนเท่ากัน จะใช้ข้อสอบสารองจานวน ๕ ข้อ
เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ขอบเขตของเนื้อหา
 หลักภาษาและวรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.๔ – ป. ๖
ลงทะเบียน
 ลงทะเบียนที่ห้อง ๑๔๐๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
สถานที่แข่งขัน
 ห้องเรียน ๑๔๐๔ ชั้น ๔ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
เงินรางวัล ๓๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เงินรางวัล ๒๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
ติดต่อประสานงาน
คุณครูนภารัตน์ โพธิสัตย์ โทร. ๐๙๔ – ๖๕๙๒๓๓๙
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“เกณฑ์การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ระดับชั้นประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง”
กติกาการแข่งขัน
จานวนผู้เข้าแข่งขัน
 นักเรียนระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน
ลงทะเบียน
 ลงทะเบียนที่ห้อง ๑๔๐๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
สถานที่แข่งขัน
 ห้องเรียน ๑๔๐๕ ชั้น ๔ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เวลาแข่งขัน
 ๑๐.๐๐ น.
เกณฑ์การตัดสิน
- การอ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี
๒๐ คะแนน
- ออกเสียง ร ล และควบกล้า
๒๐ คะแนน
- อ่านไม่เกินคา อ่านไม่ขาดคา และอ่านไม่ตู่คา
๒๐ คะแนน
- การเว้นวรรคตอน จังหวะ
๒๐ คะแนน
- ลีลาการอ่าน (เหมาะสมกับเนื้อหา)
๒๐ คะแนน
- บุคลิกภาพ
๑๐ คะแนน
รวม
๑๐๐ คะแนน
รางวัล

 รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล ๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๓๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
เงินรางวัล ๒๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ติดต่อประสานงาน
 คุณครูกาญจนา พิมวงษ์ โทร. ๐๘๗ – ๖๐๓๙๔๖๕
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ใบสมัครการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาไทย
“สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (open house)”
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
โรงเรียนสตรีวัดระฆังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
๑. โรงเรียน.........................................................................................................................................
๒. รายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน/ประกวด
๑)..................................................................... ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร.....................................
๒)..................................................................... ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร.....................................
๓)..................................................................... ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร.....................................
๔)..................................................................... ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร.....................................
๕)..................................................................... ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร.....................................
๖)..................................................................... ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร.....................................
๗)..................................................................... ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร.....................................
๘)..................................................................... ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร.....................................
๙)..................................................................... ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร.....................................
๑๐).................................................................. ชั้น........... ชื่อกิจกรรมที่สมัคร...................................
๑๑).................................................................. ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร..................................
๑๒).................................................................. ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร..................................
๑๓).................................................................. ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร..................................
๑๔).................................................................. ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร..................................
๑๕).................................................................. ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร..................................
๑๖).................................................................. ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร..................................
๑๗).................................................................. ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร..................................
๑๘).................................................................. ชั้น............ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร...............................
๓. ชื่อผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน
๑)....................................................................... โทร..............................................
๒)...................................................................... โทร...............................................
ลงชื่อ…………………………….............
(............................................)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
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การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการใช้คอมพิวเตอร์
การวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ข้อกาหนดการแข่งขัน
1.) เวลาในการแข่งขัน 09.30 น. ถึง 11.00 น.
2.) แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.) วาดรูปภาพให้สวยงามและสัมพันธ์กับเนื้อหาที่กรรมการกาหนด
4.) วาดและตกแต่งให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
5.) ไม่อนุญาตให้ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลหรือแบบรูปภาพ ไม่อนุญาตให้นา
แฟลชไดร์ฟหรือ ฮาร์ดดิสก์นอกมาใช้ด้วยเช่นกัน
6.) ไม่อนุญาตให้นาอุปกรณ์อื่นมาต่อพ่วงใช้งาน เช่น ไลท์เพ็น ไลน์แพด ทางศูนย์การแข่ง
จะให้ใช้แค่คีย์บอร์ดกับเมาส์เท่านั้น (เพื่อความเสมอภาค)
7.) โปรแกรมที่ใช้คือ Paint หรือ PS-CS เท่านั้น
8.) แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง 1 คน เท่านั้น
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.) เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
2.) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีทักษะในการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รางวัล
-

รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อประสานงานได้ที่ ครูสมเจต หวังทอง
ครูเกศราภรณ์ พูนผล

โทร 092-270-7044
โทร 089-117-5759
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ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์
ด้านการวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
....................................................................

1.) โรงเรียน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.) นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
(เด็กชาย / เด็กหญิง) ชื่อ – สกุล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.) เรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ . . . . . . . . . . ปีการศึกษา 2560
4.) อายุ . . . . . ปี
5.) ครูผู้สอน/ ดูแล/ ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
(นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ชื่อ – สกุล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(.......................)
ผู้อานวยการโรงเรียน / ผู้แทน

ติดต่อประสานงานได้ที่ ครูสมเจต หวังทอง
ครูเกศราภรณ์ พูนผล

โทร 092-270-7044
โทร 089-117-5759
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

37

กีฬาวอลเลย์บอล หญิง
กติกาการแข่งขัน
1. นักกีฬาทีมละ 12 คน ผูเ้ ล่นตัวจริ งในสนาม 6 คน ผูเ้ ล่นสารอง 6 คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6)
2. การแข่งขันจะทาการแข่งขันจานวน 3 เซต ทีมชนะต้องชนะ 2 ใน 3 เซต จานวนเซตละ 25 คะแนน

เซตตัดสินเซตละ 15

คะแนน
3. เวลาพักระหว่างเซต 5 นาที
4. แต่ละทีมขอเวลานอกได้เซตละ 2 ครั้ง มีเวลา 30 วินาที สาหรับเซตปกติ ในเซตปกติจะให้เวลานอกทางเทคนิค (เทคนิเคิลไทม์
เอาท์) 2 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที
5. การแข่งขันจะเป็ นการแข่งขันแบบแพ้ครั้งเดียวคัดออก (ทีมที่ได้ลาดับที่ 1 , 2 และ 3 จะได้รับรางวัลตามลาดับ)
6. ทีมใดมาช้าเกิน 15 นาที หลังจากกรรมการประกาศเรี ยก “ปรับแพ้”
7. นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาสวมถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบให้เรี ยบร้อย (หรื อชุดพลศึกษา) นอกนั้นอยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน
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ใบสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
“สตรี วดั ระฆังวิชาการ…เปิ ดบ้านสู่ ชุมชน”
โรงเรี ยน...........................................หัวหน้าทีม...............................ผูค้ วยบคุมทีม........................

ชื่อ…………………............
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………............
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
หมายเลข……..................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………............
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
หมายเลข…….....................
ระดับชั้น.............................
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ฮูลาฮูป
กติกาการแข่งขัน
1. นักกีฬาทีมละ 3 คน ผูเ้ ล่นตัวจริ งที่จะทาการแข่งขัน 3 คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ไม่จากัดเพศ)
2. การแข่งขัน นักกีฬาคนแรกของแต่ละทีมหมุนฮูลาฮูปพร้อมกับเดินหรื อวิง่ ไปข้างหน้าวนรอบหลักแล้วเดินหรื อวิง่ กลับมาที่เดิม
เพือ่ ส่งฮูลาฮูปต่อให้กบั คนที่ 2 ทาจนครบทั้งหมด 3 คน ทีมใดเข้าเส้นชัยก่อนเป็ นอันดับแรกถือว่าชนะเลิศ ได้เหรี ยญ ทอง , ลาดับ
ที่ 2 ได้เหรี ยญ เงิน ,ลาดับที่ 3 ได้เหรี ยญ ทองแดง
3. ทีมใดมาช้าเกิน 15 นาที หลังจากกรรมการประกาศเรี ยก “ปรับแพ้”
4. นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาสวมถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบให้เรี ยบร้อย (หรื อชุดพลศึกษา) นอกนั้นอยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน
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ใบสมัครแข่งขันฮูลาฮูป
“สตรี วดั ระฆังวิชาการ…เปิ ดบ้านสู่ ชุมชน”
โรงเรี ยน..........................................................................................

ชื่อ…………………............
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ลงชื่อ………………………………………หัวหน้าทีม
ลงชื่อ…………………………………..ผูค้ วบคุมทีม
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วิ่งพี่ตูน
กติกาการแข่งขัน
1. นักกีฬาทุกโรงเรี ยน สามารถลงทาการแข่งขันได้ไม่จากัดจานวน (ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ไม่จากัดเพศ)
2. การแข่งขัน วิง่ พีต่ ูน นักกีฬาวิง่ บนลู่วงิ่ เป็ นระยะทาง 1 กิโลเมตรพร้อมกันทุกคน รอบละ 6 คน นักกีฬาคนใดวิง่ ครบระยะทาง 1
กิโลเมตรก่อนเป็ นอันดับแรกถือว่าชนะเลิศ ได้เหรี ยญ ทอง , ลาดับที่ 2 ได้เหรี ยญ เงิน , ลาดับที่ 3 ได้เหรี ยญ ทองแดง
3. นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาสวมถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบให้เรี ยบร้อย (หรื อชุดพลศึกษา) นอกนั้นอยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน
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ใบสมัครแข่งขันวิง่ พีต่ ูน
“สตรี วดั ระฆังวิชาการ…เปิ ดบ้านสู่ ชุมชน”
(OPEN HOUSE)
โรงเรี ยน................................................

ชื่อ…………………............
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………............
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ลงชื่อ………………………………………หัวหน้าทีม
ลงชื่อ…………………………………..ผูค้ วบคุมทีม
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ปั่ นพี่ตู่
กติกาการแข่งขัน
1. นักกีฬาทุกโรงเรี ยน สามารถลงทาการแข่งขันได้ไม่จากัดจานวน (ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ไม่จากัดเพศ)
2. การแข่งขัน ปั่ นพีต่ ู่ นักกีฬาปั่ นจักรยานเป็ นระยะทาง 3 กิโลเมตรพร้อมกันทุกคน รอบละ 6 คน นักกีฬาคนใดปั่ นจักรยานครบ
ระยะทาง 3 กิโลเมตรก่อนเป็ นอันดับแรกถือว่าชนะเลิศ ได้เหรี ยญ ทอง , ลาดับที่ 2 ได้เหรี ยญ เงิน , ลาดับที่ 3 ได้เหรี ยญ ทองแดง
3. นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องแต่งกายชุดกีฬาสวมถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบให้เรี ยบร้อย (หรื อชุดพลศึกษา) นอกนั้นอยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน
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ใบสมัครแข่งขันวิง่ ปั่ นพีต่ ู่
“สตรี วดั ระฆังวิชาการ…เปิ ดบ้านสู่ ชุมชน”
(OPEN HOUSE)
โรงเรี ยน................................................

ชื่อ…………………............
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………............
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ชื่อ…………………...........
สกุล……………….............
ระดับชั้น.............................

ลงชื่อ………………………………………หัวหน้าทีม

ลงชื่อ…………………………………..ผูค้ วบคุมทีม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการเข้าร่วม “การแข่งขันวาดภาพ”
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6
1.2 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
2. ประเภทการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน
2.1 หัวข้อในการแข่งขัน “ในหลวง รัชกาลที่ 10”
2.2 ขนาดภาพ ใช้กระดาษขนาด A3 (ทางสถานที่จัดการแข่งขันเตรียมให้)
2.3 สีที่ใช้ในการวาดภาพ สีชอล์คน้ามัน (ให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาเอง)
3. กาหนดการแข่งขัน ใช้เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
4. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
5. การสมัครแข่งขัน
ให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งใบสมัครมาที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 02-412-9103 ต่อ 120 โทรสาร 02-412-9392
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ใบสมัครเข้าร่วม“การแข่งขันวาดภาพ”
ในงาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ”
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียน
แขวง

เขต

รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

โทรศัพท์

โทรสาร

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์ชื่อ-นาสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน)
1. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น
2. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

อายุ
อายุ

อาจารย์ผู้ควบคุม ........................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (อาจารย์ผู้ควบคุม) ........................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................................................
(..................................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................................
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมปฐมพยาบาล
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน” (Open House)
ประจาปีการศึกษา 2560
************************
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
- เป็นเนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันเป็นทีมจานวน 2 คน
2.2 จานวนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน 1 ทีม / 1 โรงเรียน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 แข่งขันภาคทฤษฎี เรื่องการปฐมพยาบาล ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 20 ข้อ
เวลา 20 นาที
3.2 แข่งขันภาคปฏิบัติ เรื่องการปฐมพยาบาล โดยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ สาธิตการปฐมพยาบาล ต่อคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน
3.2.1 ปฐมพยาบาลบาดแผล / ห้ามเลือด
เวลา 10 นาที
3.2.2 ปฐมพยาบาลกระดูกหัก / เข้าเฝือก
เวลา 10 นาที
3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบเนตรนารี หรือยุวกาชาด
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
4.1 ข้อสอบแบบปรนัย (20 คะแนน)
4.2 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถูกต้อง/ปลอดภัย (40 คะแนน)
4.3 การแสดงบทบาทสมมุติและการนาเสนอมีความเหมาะสม/ชัดเจน (20 คะแนน)
4.4 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด (10 คะแนน)

5.

4.5 การแต่งเครื่องแบบถูกต้อง ครบถ้วน ความมีวินัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (10
คะแนน)
รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
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ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมปฐมพยาบาล
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน” (Open House)
ประจาปีการศึกษา 2560
โรงเรียน...................................................... ..........................................................................................................
แขวง.................................................. เขต............................................... จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์..................................... โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร .........................................
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
1. ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น.................................................. อายุ.............................ปี
2. ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น.................................................. อายุ.............................ปี
อาจารย์ผู้ควบคุม ..............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................................

ลงชื่อ.................................................................................
(.............................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................

