สตรีวัวดั ระฆังวิชาการ....เปิดบ้านสู
น ่ชุมชน
(O
Open Hoouse)
วันที่ 25 มกราคคม 2562
ณ โรงเรียนสตรีรีวดั ระฆัง

กิจกรรม “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน”
รายการการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. การแข่งขันคัดลายมือ
2. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
2. การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. การแข่งขันคณิตคิดประลอง(เกม24)
2. การแข่งขันจินตคณิต
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
1. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
1. การแข่งขันวาดภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันการวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. การแข่งขัน Singing Contest
2. การแข่งขัน Spelling Bee
3. การแข่งขัน Picture Dictation
4. การแข่งขัน คัดลายมือภาษาจีน
5. การแข่งขัน เขียนศัพท์จีน 听写
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การแข่งขันเงื่อนเชือก
2. การแข่งขันปฐมพยาบาล
3. การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบลีลา
4. การแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ งานห้องสมุด
ลงทะเบียนการแข่งขันทุกรายการ เวลา 07.30 น. –08.30 น.

กิจกรรม “สตรีวัดระฆั
ร งวิชาการ...เปิดบ้้านสู่ชุมชนน”
Link / QRR CODE
รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่
า งขันทุกกิจกรรม

รรายการแข่งขัน
กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภ
1
2

QR CODE
รายลละเอียดหลักเกณฑ์
เ

QR CO
ODE
สมัครแขข่งขัน

การแข่งขัขนคัดลายมือ
การแข่งขัขนตอบปัญหาาภาษาไทย

กาารแข่งขันคัดลายมื
ล อ สอบถถามรายละเอียดได้
ย ที่ คุณครูรูยพุ าวรรณ มีมพนั ธ์ โทร. 087-10999113
กาารแข่งขันตอบบปัญหาภาษาไไทย สอบถามมรายละเอียดได้
ด ที่ คุณครูนภารั
น ตน์ โพธิธสัตย์ โทร. 0994-6592339

รายการแข่ข่งขันกลุ่มสารระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ษ ศาสนาและวัฒนธรรม
1
2

QR CODE
รายลละเอียดหลักเกณฑ์
เ

การแข่งขัขนการประกววดมารยาทไทย
การแข่งขัขนการตอบปัญหาวิ
ญ ชาการททาง
สังคมศึกษา

สออบถามรายละะเอียดได้ที่ ครูรพีระสิทธิ์ ภู่สาระ โทร.0884–65669611
ครูรูพจนีย์ ทองงบุญ โทร.0881 – 92280330

QR CO
ODE
สมัครแขข่งขัน

กิจกรรม “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน”
รายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์

1

การแข่งขันคณิตคิดประลอง(เกม24)

2

การแข่งขันจินตคณิต

3

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

QR CODE
รายละเอียดหลักเกณฑ์และ
สมัครแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โทร.02-4129104 ต่อ 126
หรือ คุณครูสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์ โทร.090-9871010

กิจกรรม “สตรีวัดระฆั
ร งวิชาการ...เปิดบ้้านสู่ชุมชนน”
รายยการแข่งขันกลุ
ก ่มสาระการรเรียนรู้วิทยาาศาสตร์

QR CO
ODE

รายละเอีอียดหลักเกณฑฑ์การแข่งขัน

1

สมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิ
ห
ทยาศศาสตร์

2

สมัครแข่งขันวาดภาพวิทิ ยาศาสตร์

ติดต่
ด อสอบถามรรายละเอียดไดด้ที่ ครูเด่นพงงศ์ ฉัตรสุวรรณ
ณ โทร.084-1386872

รายการแข่ข่งขันกลุ่มสารระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึศึกษา

QR CODE
รายลละเอียดหลักเกณฑ์
เ

QR CO
ODE
สมัครแขข่งขัน

กาารแข่งขันตอบบปัญหาสุขศึกษาและพลศึ
ษ
ก
กษา

ติดต่
ด อสอบถามรรายละเอียดไดด้ที่ ครูชญาณ
ณ์นิจ
ครูวัลลภ

เปีปยมจั
่ นทร์
มาาลาพันธุ์

โทร.085-3346-9548
โทร. 080-6669-7798

กิจกรรม “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน”
QR CODE
รายละเอียดหลักเกณฑ์

รายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูฉัตรพล บัวบาน โทร.097-0106996

รายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

QR CODE
รายละเอียดหลักเกณฑ์

การแข่งขันการวาดภาพกราฟิก
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูสมเจต หวังทอง
ครูเกศราภรณ์ พูนผล

โทร.092-2707044
โทร. 089-1175759

QR CODE
สมัครแข่งขัน

กิจกรรม “สตรีวัดระฆั
ร งวิชาการ...เปิดบ้้านสู่ชุมชนน”
รายการแแข่งขันกลุ่มสาาระการเรียนรูรู้
ภาษาต่างประะเทศ

รายละเอีอียดหลักเกณฑฑ์การแข่งขัน

1

สมัครแข่งขัน Singingg Contest
ติดต่อสออบถามรายละเอียดได้ที่
ครูวราลักษณ์
ก ช่อมะลิ/ครู
/ รินทร์วดี นาคเจียม
โทร. 0877-6944095

2

สมัครแข่งขัน Spelling Bee
ติดต่อสออบถามรายละเอียดได้ที่
ครูเอกภพพ ไชยยา/ครูรูธนานันท์ แซซ่เล้า
โทร. 0833-0628196

3

สมัครแข่งขัน Picturee Dictation
ติดต่อสออบถามรายละเอียดได้ที่
ครูอภิพร คงขวัญยงค์ค์/ครูเพชรินทรร์ แทนคํา
โทร. 0800-1699632

QR CO
ODE

กิจกรรม “สตรีวัดระฆั
ร งวิชาการ...เปิดบ้้านสู่ชุมชนน”
รายการแแข่งขันกลุ่มสาาระการเรียนรูรู้
ภาษาต่างประะเทศ

4

สมัครแข่งขัน คัดลายมืมือภาษาจีน
ติดต่อสออบถามรายละเอียดได้ที่ครูสิสทิ ธิศักดิ์ ดีเสียง
โทร. 0833-0731118

5

การแข่งขัขน เขียนศัพท์จีน 听写
ติดต่อสออบถามรายละเอียดได้ที่ครูสิสทิ ธิศักดิ์ ดีเสียง
โทร. 0833-0731118

QR CO
ODE

กิจกรรม “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน”
รายการแข่งขันงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

สมัครการแข่งขันเงื่อนเชือก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ครูหทัยรัตน์ ราพึงจิตต์ โทร.06-4935-1551

2

การแข่งขันปฐมพยาบาล
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ครูวิสนี อาแว โทร.09-2671-0909

3

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งประกอบลีลา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ครูอรอุษา ศิริรตั น์ โทร.08-9143-6774

4

การแข่งขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ
งานห้องสมุด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ครูวาสินี ศรีเคลือบ โทร.08-1906-9155

QR CODE

1.

2.

3.

4.

หลักเกณฑ์
ก
และรรายละเอียดการแข่งขันคัดลายมื
ด
อ
งาน “สตรีวัวัดระฆังวิชากการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open House) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
คุณ
ณสมบัติผเู้ ข้าร่
า วมและเกณ
ณฑ์การเข้าแขข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดั
ย บชั้นประถมศึกษาปีปที่ 4 – 6
1.2 แข่งขันปรระเภทเดี่ยว
1.3 โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน
ราายละเอียดหลัลักเกณฑ์การแแข่งขัน
2.1 เวลาในกาารแข่งขันทั้งหมด 1.30 ชัว่ั โมง
2.1.1 ลงททะเบียน เวลลา 07.30 น. - 08.30 น. บริ
บ เวณสนามนนอก โรงเรียนนสตรีวัดระฆัง
2.1.2 แข่่งขันในเวลา 09.00 น. - 110.30 น.
2.2 สถานที่ในการแข่
น
งขัน ห้อง 1404
2.3 อุปกรณ์ทต้ตี่ องเตรียมมาในวันแข่งขัน
2.3.1 ปากกาน้ําเงิน ขนาด 0.5 มม..
2.4รูปแบบ ขัน้ ตอนและเนื้อหาในการแข่
ห
งงขัน
2.4.1 คัดตั
ด วบรรจงเต็มบรรทั
ม ด
2.4.2 รูปแบบตัวอักษรร แบบกระทรรวงศึกษาธิการร
เกกณฑ์การให้คะแนน
ค
3.1 ความสวยงงาม
10 คะแนน
- ช่องไฟ
ค
10 คะแนน
ค
- ความสมํม่ําเสมอ
- ความชัดเจน
ด
10 คะแนน
ค
- ความสะะอาด
10 คะแนน
ค
3.2 รูปแบบตัวอั
ว กษรถูกต้องตามกํ
ง าหนด
20 คะแนน
ค
3.3 คัดข้อความถูกต้อง
- การวางตตําแหน่งสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ 10 คะแนน
- การเว้นช่ชองไฟ
10 คะแนน
20 คะแนน
- คัดข้อคววามถูกต้องตามต้นฉบับ
100 คะแนน
รวม
ราางวัลผู้ชนะกาารแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิลิศ
ไได้รับเงินรางวััล 500 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
- รางวัลรองชนนะเลิศ อันดับ 1
ไได้รับเงินรางวััล 300 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
- รางวัลรองชนนะเลิศ อันดับ 2
ไได้รับเงินรางวััล 200 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
ติดต่อประะสานงาน คุณครูรูยุพาวรรณ มีพพันธ์ โทร. 0877-1099913

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัขนคัดลายมือ
งาน “สตรีวัวดระฆังวิชากการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open Housse)ประจําปีกการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
โรงเรียน...............................................................................................................................................................
แขวง................................................ เขต.................................................จัจังหวัด ............................................
รหัสไปปรษณีย์.................................. โทรศัพท์......................................... โทรสาร...... .....................................
รายชืชื่อผู้เข้าแข่งขััน (กรุณากรรอกข้อมูลให้ชชัดเจน)
1. ชื่อ – นามมสกุล (เด็กชาย / เด็กหญิง) ............................................................. ....................................
ศึกษาอยู่ชัช้ัน......................................................................................................... อายุ ..................ปี
2. ชื่อ – นามมสกุล (เด็กชาย / เด็กหญิง) ............................................................. ....................................
ศึกษาอยู่ชัช้ัน......................................................................................................... อายุ ..................ปี
ครูผคู้ควบคุมนักเรียนเข้
ย าแข่งขัน(กรุ
น ณากรอกกข้อมูลให้ชัดเจน)
1. (นาย / นาาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................)
ชื่อ – นามมสกุล.....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัศัพท์ .......................................................................
2. (นาย / นาาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................)
ชื่อ – นามมสกุล.....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัศัพท์ .......................................................................
ลงชือ....................
่อ
..................... ...............................
(....................
(
...................................................)
ตําแหหน่ง.................................... ..............................
ร ยนสตรีวดั ระฆัง
กรุณาส่งใบสมัคครกลับมาที่โรงเรี
2448/9 ถ.อรุณอมริ
ณ นทร์ แแขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กทม.110700
โทรศัพท์ 02-412-910
0
3 โทรสาร 02-412-93992 ภายในวันพุ
น ธที่ 23 มมกราคม 2562

1.

2.

3.

4.

หลักเกณ
ณฑ์และรายละะเอียดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย
ญ
ย
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสูช่ ุมชน” (Open
(
House)ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
คุณ
ณสมบัติผเู้ ข้าร่
า วมและเกณ
ณฑ์การเข้าแขข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดั
ย บชั้นประถมศึกษาปีปที่ 4 – 6
1.2 แข่งขันปรระเภทเดี่ยว
1.3 โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน
ราายละเอียดหลัลักเกณฑ์การแแข่งขัน
2.1 เวลาในกาารแข่งขันทั้งหมด 1 ชั่วโมงง
2.1.1 ลงททะเบียน เวลลา 07.30 น. - 08.30 น. บริ
บ เวณสนามนนอก โรงเรียนนสตรีวัดระฆัง
2.1.2 แข่่งขันในเวลา 09.00 น. - 110.00 น.
2.2 สถานที่ในการแข่
น
งขัน ห้อง 1405
2.3 อุปกรณ์ทต้ตี่ องเตรียมมาในวันแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกกามาเอง
2.4ขอบเขตของงเนื้อหาในการแข่งขัน
หลัักภาษาและวรรณคดีไทย รระดับชั้น ป.4 – ป.6
เกกณฑ์การแข่งขั
ง น
3.1 นักเรียนตออบคําถาม 200 ข้อ (100 คะะแนน)
3.2 ในกรณีทนันี่ ักเรียนมีคะแแนนเท่ากัน จะะใช้ข้อสอบสํารองจํ
า านวน 5 ข้อ เพื่อคัดเเลือกผู้ที่ได้คะแนน
ะ
สูงสุด
ราางวัลผู้ชนะกาารแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิลิศ
ไได้รับเงินรางวััล 500 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
- รางวัลรองชนนะเลิศ อันดับ 1
ไได้รับเงินรางวััล 300 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
- รางวัลรองชนนะเลิศ อันดับ 2
ไได้รับเงินรางวััล 200 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
ติดต่อประสสานงาน คุณครูนภารั
น ตน์ โพธิสสัตย์ โทร. 0944-6592339

ใบบสมัครเข้าร่ววมแข่งขันตอบปัญหาภาษษาไทย
งาน “สตรีวัวดระฆังวิชากการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open Housse)ประจําปีกการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
โรงเรียน...............................................................................................................................................................
แขวง................................................ เขต.................................................จัจังหวัด ............................................
รหัสไปปรษณีย์.................................. โทรศัพท์......................................... โทรสาร...... .....................................
รายชืชื่อผู้เข้าแข่งขััน (กรุณากรรอกข้อมูลให้ชชัดเจน)
1. ชื่อ – นามมสกุล (เด็กชาย / เด็กหญิง) ............................................................. ....................................
ศึกษาอยู่ชัช้ัน......................................................................................................... อายุ ..................ปี
2. ชื่อ – นามมสกุล (เด็กชาย / เด็กหญิง) ............................................................. ....................................
ศึกษาอยู่ชัช้ัน......................................................................................................... อายุ ..................ปี
ครูผคู้ควบคุมนักเรียนเข้
ย าแข่งขัน(กรุ
น ณากรอกกข้อมูลให้ชัดเจน)
1. (นาย / นาาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................)
ชื่อ – นามมสกุล.....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัศัพท์ .......................................................................
2. (นาย / นาาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................)
ชื่อ – นามมสกุล.....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัศัพท์ .......................................................................
ลงชือ....................
่อ
..................... ...............................
...................................................)
(....................
(
ตําแหหน่ง.................................... ..............................
กรุณาส่งใบสมัคครกลับมาที่โรงเรี
ร ยนสตรีวดั ระฆัง
2448/9 ถ.อรุณอมริ
ณ นทร์ แแขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กทม.110700
โทรศัพท์ 02-412-910
0
3 โทรสาร 02-412-93992 ภายในวันพุ
น ธที่ 23 มมกราคม 2562

หลักเกณ
ณฑ์และราายละเอียดการแข่
ด
งขัน

กลุ่มสาระกการเรียนรู
ย ้ภาษาไท
า ย

สมมัคร ออนไลน์

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดมารยาทไทย
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน” (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
*****************************
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.2 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง 1 ทีม ๆ ละ 2 คน
(ชาย 1 คน และหญิง 1 คน) เท่านั้น
2. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.1 เวลาในการแข่งขัน
2.1.1 ลงทะเบียน เวลา 07.30 น. - 08.30 น. บริเวณสนามนอก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.1.2 เริ่มแข่งขันในเวลา 09.30 น. ณ ห้องจริยธรรม (1320) โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(เวลาในการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
2.2 รายละเอียดของการแข่งขัน
2.2.1 ท่าบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ
- กราบเบญจางคประดิษฐ์
2.2.2 ท่าเลือก ผู้เข้าประกวดจะจับฉลากเลือกประกวดท่าเลือก จานวน 2 ท่า ดังนี้
1) กราบผู้ใหญ่
2) การเคารพศพผู้สูงอายุ
3) การเคารพศพพระ
4) รับของจากผู้ใหญ่ยืน
5) รับของจากผู้ใหญ่นั่งพื้น
6) รับของจากผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
7) ส่งของให้ผู้ใหญ่ยืน
8) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งพื้น
9) ส่งของให้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
10) การไหว้ระดับ 1 ไหว้พระ,ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
11) การไหว้ระดับ 2 ไหว้ผมู้ ีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ และ
บุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูง
12) การไหว้ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก
รวมถึงผู้เสมอกัน
2.2.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชาย หญิง และแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น
2.2.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
3.1. ความถูกต้อง
3.2 ทักษะความเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่ว นิ่มนวล มีทักษะ
3.3 ความสวยงาม
3.4 ความพร้อมเพรียง
3.5 บุคลิกภาพ การแต่งกาย
4. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

40
20
20
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. กาหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.
6. ช่องทางการรับสมัคร
6.1 ส่งใบสมัครที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-412-9392
6.2 สมัครผ่านออนไลน์ โดยสแกน QR CODE ที่นี่ 

6.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ทางเพจ Facebook : สังคมศึกษา โรงเรียน
สตรีวัดระฆัง ในวันที่ 24 มกราคม 2562
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูพีระสิทธิ์ ภู่สาระ
ครูพจนีย์ ทองบุญ

เบอร์โทรศัพท์ 084 – 6566961
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9228030

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดมารยาทไทย
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน” (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
*****************************
โรงเรียน...........................................................................................................................................................
แขวง............................................... เขต............................................... จังหวัด ..........................................
รหัสไปรษณีย.์ ................................. โทรศัพท์........................................ โทรสาร.........................................
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์ชื่อ-นาสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน)
1. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

เบอร์โทรศัพท์

2. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

เบอร์โทรศัพท์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
(นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................)
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... ............
เบอร์โทรศัพท์ .....................................................................
กรุณาส่งใบสมัครที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง หรือ ส่งโทรสารทีห่ มายเลข 02-412-9392
หรือกรอกใบสมัครโดยสแกน QR CODE ที่นี่ 

ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน” (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
*****************************
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.2 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ ไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 2 คน)
2. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.1 เวลาในการแข่งขัน
2.1.1 ลงทะเบียน เวลา 07.30 น. - 08.30 น. บริเวณสนามนอก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.1.2 เริ่มแข่งขันในเวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1318 และ 1319 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(เวลาในการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
2.2 รายละเอียดของการแข่งขัน
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันช่วยกันตอบคาถามตามที่คณะกรรมการกาหนดในข้อสอบแบบปรนัย
จานวน 50 ข้อ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 5 ทีม เข้าไปแข่งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 ตอบคาถามแบบอัตนัย ในหมวดคาถามสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 5 สาระ และ
อาเซียนศึกษา โดยมีข้อสอบจานวน 12 ข้อ ๆ ละ 5 คะแนน เพื่อหาผู้ชนะเลิศ
3. เกณฑ์การตัดสิน
3.1 ทีมใดได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันรอบที่ 2 จะเป็นผู้ชนะ
3.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิ์ขาด
4. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. กาหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.

6. ช่องทางการรับสมัคร
6.1 ส่งใบสมัครที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-412-9392
6.2 สมัครผ่านออนไลน์ โดยสแกน QR CODE ที่นี่ 

6.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ทางเพจ Facebook : สังคมศึกษา โรงเรียน
สตรีวัดระฆัง ในวันที่ 24 มกราคม 2562

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูพีระสิทธิ์ ภู่สาระ
ครูพจนีย์ ทองบุญ

เบอร์โทรศัพท์ 084 – 6566961
เบอร์โทรศัพท์ 081 – 9228030

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน” (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
*****************************
โรงเรียน..................................................................................................................... ......................................
แขวง............................................... เขต............................................... จังหวัด ..........................................
รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์........................................ โทรสาร.........................................
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณาพิมพ์ชื่อ-นาสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน)
ทีมที่ 1
1. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

เบอร์โทรศัพท์

2. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

เบอร์โทรศัพท์

ทีมที่ 2
1. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

เบอร์โทรศัพท์

2. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

เบอร์โทรศัพท์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
(นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................)
ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... ............
เบอร์โทรศัพท์ .....................................................................
กรุณาส่งใบสมัครที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง หรือ ส่งโทรสารทีห่ มายเลข 02-412-9392
หรือกรอกใบสมัครโดยสแกน QR CODE ที่นี่ 
ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.

หลักเกณฑ์และรายละเอียด
การประกวดมารยาทไทย และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศึกษา
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน” (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
******************************
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และรายละเอียด โดยสแกน QR CODE ที่นี่

สมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยสแกน QR CODE ที่นี่

หหลักเกณฑ์และรายละเอี
ล
ยดดการการแข่งขั
ง นคณิตคิดประลอง
ป
(เกมม24)
งาน “สตรีวัวัดระฆังวิชากการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open House) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
1. ปรระเภทการแขข่งขัน
1.1 ระดับชั้นประถมศึ
ป
กษาปีปีที่ 4-6
2. วันั เวลา และสสถานที่แข่งขัน
2.1 วันศุกร์ที่ 25
2 มกราคม 2562
2
2.2 เวลา 08.00 – 08.30 น.
น ลงทะเบียยน ณ ห้องโถงงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.3 เวลาในการแข่งขัน 09.00 – 11.30 น.
2.4 สถานทีแ่ ข่ขงขัน ห้องเรียนกลุ
ย ่มสาระกการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (แจ้จ้งพร้อมลงทะะเบียน)
3. ข้ออกําหนดและะกติกาการแข่ข่งขัน
3.1 โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสสามารถส่งผู้เขข้าแข่งขันได้ไม่
ไ เกินโรงเรียนละ
น 2 คน
3.2 การแข่งขันจะเป็
น นแบบปประเภทบุคคลล โดยจัดการแข่งขันออกเป็ป็นโต๊ะละ 4 คคน แล้วกรรมมการจะ
แจกตัตัวเลข ตัง้ แต่ 1 – 9 ให้ผแข่
ู้แ งขันคนละ 1 ชุดถือไว้ ให้
ใ ผู้เล่นสลับบัตรเลข เพื่อไมม่ให้เกิดการเรีรียงลําดับ
3.3 เริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นวางบัตรตัวเลขคนนละ 1 ตัว ลงบนกระดาน ผูท้ ี่คิดวิธีคํา นวณได้ก่อนขขอสิทธิ์
เฉลยโโดยใช้นิ้ว 1 นิ้ว แตะบนกรระดานตรงกลลางพร้อมกับเฉลยวิธีคิด ผูขอเฉลยมี
้ข
เวลาา 3 วินาที ทีจะบอก
่
วิธีคํานนวณ ผู้ที่บอกวิธีคํานวณไดด้ถูกต้องจะได้ด้รับเบี้ยไป 1 คะแนน ผู้บอกวิ
อ ธีคิดผิดหรืรือใช้เวลาเกิน 3 วินาที
แล้วยังไม่เริ่มเฉลยถืถือว่าฟาล์ว
3.4 การแข่งขัน แข่งขันคนลละ 2 รอบ รออบละ 20 นาทีที ซึ่งรอบที่สองสลั
อ บผู้เล่นใในแต่ละโต๊ะเพืพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมในกาารแข่งขัน แล้วพั
ว ก 10 นาทีที กรรมการรววมคะแนนและคัดเลือกผู้เข้ ารอบชิงชนะะเลิศ
จํานวน 5 คน
3.5 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศด้ดวยโปรแกรมมเกม 24
3.6 การตัดสินของกรรมการ
ข
ถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลั
เกียรติบัตรรพร้อมเงินรางวัล 500 บาาท
ชนะเลิลิศ
รองชนนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตรพร้อมเงินราางวัล 300 บาาท
รองชนนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตรพร้อมเงินราางวัล 200 บาาท
หมายยเหตุ*
- ผู้เข้้าร่วมการแข่งขั
ง นทุกท่านจะะได้รับเกียรติบบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
- ผูท้ ไี่ได้รับรางวัลชนนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเเลิศอันดับ 2 รอรับรองวัลที ่ห้องประชุมยลนที
โรงเรียนสตรีวัดระฆฆัง เวลา 13:000 น.
- ส่งใบบตอบรับเข้าร่รวมแข่งขัน ภายในวันพุธ ที่ 23 มกราคมม 2562
สอบถถามเพิ่มเติม ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตตศาสตร์ โรงเรียี นสตรีวัดระะฆัง โทร 02-44129104 ต่อ 126
หรือ คคุณครูสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์ย โทร 090-99871010

หลักเกณฑ์
เ และรายละเอียดการรการแข่งขันจินตคณิต
งาน “สตรีวัวัดระฆังวิชากการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open House) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
1. ปรระเภทการแขข่งขัน
1.1 ระดับชั้นประถมศึ
ป
กษาปีปีที่ 4-6
2. วัน เวลา และสสถานที่แข่งขันั
2.1 วันศุกร์ที่ 25
2 มกราคม 2562
2
2.2 เวลา 08.00 – 08.30 น.
น ลงทะเบียยน ณ ห้องโถงงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.3 เวลาในการแข่งขัน 09.00 – 11.00 น.
2.4 สถานทีแ่ ข่ขงขัน ห้องเรียนกลุ
ย ่มสาระกการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (แจ้จ้งพร้อมลงทะะเบียน)
3. ข้ออกําหนดและะกติกาการแข่ข่งขัน
3.1 โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสสามารถส่งผู้เขข้าแข่งขันได้ไม่
ไ เกิน 2 คน
น นแบบประเภทเดี่ยว ใใช้เวลาในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง
โ
3.2 การแข่งขันเป็
3.3 ให้ผู้เข้าแขข่งขันเตรียมอุปกรณ์
ป ระบายยสี ได้แก่ สีไม้ ดินสอ ปากกกา ยางลบ กบบเหลาดินสอแและไม้บรรทัด
3.4 เกณฑ์การรให้คะแนน แบ่
แ งออกเป็น
3.4.1 ความคิ
ค ดสร้างสสรรค์
220 คะแนน
3.4.2 ความสวยงาม
ค
110 คะแนน
3.4.3 ความถู
ค กต้อง
220 คะแนน (ห้
( ามใช้สีในกาารตัดเส้นขอบบรูป)
รางวัลั
ชนนะเลิศ
รอองชนะเลิศอันดั
น บ1
รอองชนะเลิศอันดั
น บ2

เกียรติบัตรพร้อมเงินราางวัล 500 บาาท
เกียรติบัตรพร้อมเงินราางวัล 300 บาาท
เกียรติบัตรพร้อมเงินราางวัล 200 บาาท

หมายยเหตุ*
- ผู้เข้้าร่วมการแข่งขั
ง นทุกท่านจะะได้รับเกียรติบบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
- ผู้ทไี่ได้รับรางวัลชนนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเเลิศอันดับ 2 รอรับรองวัลที ่ห้องประชุมยลนที
โรงเรียนสตรีวัดระฆฆัง เวลา 13:000 น.
- ส่งใบบตอบรับเข้าร่รวมแข่งขัน ภายในวันพุธ ที่ 23 มกราคมม 2562
สอบถถามเพิ่มเติม ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตตศาสตร์ โรงเรียี นสตรีวัดระะฆัง โทร 02-44129104 ต่อ 126
หรือ คคุณครูสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์ย โทร 090-99871010

หลักเกณฑ์และะรายละเอียดดการการแข่งขัขนอัจฉริยภาาพทางคณิตศศาสตร์
Open House) ประจําปีกการศึกษา 25561
งาน “สตรีวัวัดระฆังวิชากการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
1. ปรระเภทการแขข่งขัน
ระะดับชั้นประถมมศึกษาปีที่ 4--6
2. วัน เวลา และสสถานที่การแขข่งขัน
2.1 เวลา 08.00 น. - 08.330 น. ลงทะเบีบียน ณ ห้องโถถงโรงเรียนสตตรีวัดระฆัง
2.2 เวลาในกาารแข่งขัน 09.00 น. - 11.000 น.
2.3 สถานที่แข่ขงขัน ห้องเรียนกลุ
ย ่มสาระกการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (แจ้จ้งพร้อมลงทะะเบียน)
3. ข้ออกําหนดและะกติกาการแข่ข่งขัน
3.1 โรงเรียนสามารถส่
น
งผูเข้
เ้ าร่วมแข่งขันนได้ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน
3.2 การแข่งขัขนเป็นประเภภททีม ทีมละ 2 คน
3.3 ลักษณะการแข่งขัน
3.3.1 ผูแ้ ข่งขันนั่งโต๊ะเป็
ะ นทีม และะมีกระดาษคําตอบ
า พร้อมวิธีคํานวณเฉล ย โจทย์ 1 ชุด และ
กระดดาษทด 1 ชุด
ว ้แข่งขันททด/แสดงวิธีทํา เฉลย
3.3.2 ผูด้ ําเนินการแขข่งขันแสดงโจจทย์บนกระดาาน 1 ข้อ ให้เวลาผู
ตามเววลากําหนด จากนั
จ ้นนําส่งใหห้กรรมการในนแต่ละข้อเมือ่ หมดเวลา
3.3.3 โจจทย์การแข่งขัั้นแบ่งเป็น
โจทย์คํานวณ
ณตามประโยคคสัญลักษณ์ เช่น 45 + 13 × 3 - 7 = ........
(ตตอบ 77) จํานวน 14
ข้อแตต่ละข้อ ให้เวลลา 30 วินาที
โจทย์ปัญหาาจํานวน 6 ข้อ แต่ละข้อให้เวลา 60 วินาที
า (1 นาที)
แขข่งขันทั้งหมด 20 ข้อ
**** เวลาของโจจทย์อาจยืดหยยุ่น ตามคณะกกรรมการพิจารณา
า
3.3.4 ผลการแข่
ผ
งขันรวมคะแนนแแต่ละทีม 3 ราางวัล (ชนะเลิศ รองชนะเลิศศอันกับ 1 แลละรอง
ชนะเลิลิศอันดับที่ 2)
รางวัลั
ชนะเลิลิศ
เกียรติบัตรรพร้อมเงินรางวัล 500 บาาท
รองชนนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตรพร้อมเงินราางวัล 300 บาาท
เกียรติบัตรพร้อมเงินราางวัล 200 บาาท
รองชนนะเลิศอันดับ 2
หมายยเหตุ*
- ผู้เข้้าร่วมการแข่งขั
ง นทุกท่านจะะได้รับเกียรติบบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
- ผู้ทไี่ได้รับรางวัลชนนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเเลิศอันดับ 2 รอรับรองวัลที ่ห้องประชุมยลนที
โรงเรียนสตรีวัดระฆฆัง เวลา 13:000 น.
- ส่งใบบตอบรับเข้าร่รวมแข่งขัน ภายในวันพุธ ที่ 23 มกราคมม 2562
สอบถถามเพิ่มเติม ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตตศาสตร์ โรงเรียี นสตรีวัดระะฆัง โทร 02-44129104 ต่อ 126
หรือ คคุณครูสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์ย โทร 090-99871010

รายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์

1

การแข่งขัขนคณิตคิดประลอง(เกม2
ป
24)

2

การแข่งขัขนจินตคณิต

3

การแข่งขัขนอัจฉริยภาาพทางคณิตศศาสตร์

QR CO
ODE
รายยละเอียดหลักเกณฑ์
ก
และ
สมัครแข่งขัน

สออบถามรายละะเอียดได้ที่ กลลุ่มสาระการเรีรียนรู้คณิตศาาสตร์ โทร. 02-4129104 ตต่อ 126
หรืรือ คุณครูสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นินติ ย์ โทร. 0990-98710100

หลักเกณฑ์และรายละเอียยดการแข่งขันตอบปั
น
ญหาททางวิทยาศาสสตร์
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open Housee) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
1. คุณ
ณสมบัติผเู้ ข้าร่
า วมและเกณ
ณฑ์การเข้าแขข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดั
ย บชั้นประถมศึกษาปีปที่ 4 – 6
1.2 แต่ละโรงเเรียี นสามารถสส่งนักเรียนเข้าาร่วมแข่งขันได้
ไ ไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 2คนน) เท่านั้น
2. ราายละเอียดหลัลักเกณฑ์การแแข่งขัน
2.1 เวลาในกาารแข่งขันทั้งหมด 1 ชั่วโมง
2.1.1 ลงททะเบียน เวลา 07.30 น. - 008.30 น. บริเวณสนามนอก โรงเรียนสตตรีวัดระฆัง
2.1.2 แข่่งขันในเวลา 09.30 น. - 110.30 น. ณ ห้หองวิทยาศาสสตร์ โรงเรียนนสตรีวัดระฆัง
(สถถานทีแ่ ละเวลาในการแข่งขันอาจมีการเปปลี่ยนแปลงตาามความเหมาาะสม)
2.2 ข้อกําหนดดและเนื้อหาในนการแข่งขัน
2.2.1 ครออบคลุมเนื้อหาาทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาชันปี
น้ ที่ 4-6
2.2.2 เตรียมดินสอ 2B สําหรับระบาายคําตอบในกกระดาษคําตอบ
อ ญาตให้ใช้เครื
ค ่องมือสื่อสาารทุกชนิด
2.2.3 ไม่อนุ
3. ราางวัลผู้ชนะกาารแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิลิศ
- รางวัลรองชนนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนนะเลิศ อันดับ 2

ไได้รับเงินรางวััล 500 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
ไได้รับเงินรางวััล 300 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
ไได้รับเงินรางวััล 200 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร

4. กําาหนดการรับสมั
ส คร
ส่งงใบสมัครเข้าร่รวมแข่งขันภาายในวันพุธที่ 23 มกราคมม 2562 ก่อนเวลา
น
16.000 น.
5. ช่อองทางการรับสมั
บ คร
5.1 ส่งใบสมัครที่โรงเรียนสตตรีวัดระฆัง หหรือ ทางโทรสสารหมายเลข 02-412-93392
5.2 สมัครโดยตตรงที่ ที่นี่

หมายยเหตุ ติดต่อสอบถามราย
อ
ยละเอียดได้ททีี่ ครูเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ
ณ เบอร์โทรศัพพท์ 084-13886872

ใบสมัมัครเข้าร่วมแแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ย
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open Housee) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
โรงเรียน...............................................................................................................................................................
แขวง................................................ เขต................................................. จังหวัด .............................................
รหัสไปปรษณีย์.................................. โทรศัพท์......................................... โทรสาร...... .....................................
.รายชืชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ห้ชัดเจน)
1. ชื่อ – นามสกุ
น ล (เด็กชาย
ก / เด็กหญญิง)..............................................................................................
ศึกษาอยู่ชัช้ันประถมศึกษาปี
ษ ที่........................... อายยุ ...................ปี
2. ชื่อ – นามสกุ
น ล (เด็กชาย
ก / เด็กหญญิง)..............................................................................................
ศึกษาอยู่ชัช้ันประถมศึกษาปี
ษ ที่........................... อายยุ ...................ปี
ครูผฝู้ฝึึกสอนนักเรียนเข้
ย าแข่งขัน (กรุณากรออกข้อมูลให้ชัชดั เจน)
(นาย / นาาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................)
ชื่อ – นามมสกุล.....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัศัพท์ .......................................................................
ครูผคู้ควบคุมนักเรียนเข้
ย าแข่งขัน (กรุณากรออกข้อมูลให้ชัชดั เจน)
(นาย / นาาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................)
ชื่อ – นามมสกุล.....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัศัพท์ .......................................................................
กรุณาาส่งใบสมัครทีที่โรงเรียนสตรีวี ัดระฆัง หรืรือ ส่งโทรสารรที่หมายเลข 02-412-93392
หรือแแสกน QR CODE
C
ทีน่ ี่

ภายใในวันพุธที่ 233 มกราคม 25562 ก่อนเวลลา 16.00 น.

หลักเกณฑ์และรายละะเอียดการแข่งขั
ง นวาดภาพ
พวิทยาศาสตร์ร์
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open Housee) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
1. คุณ
ณสมบัติผเู้ ข้าร่
า วมและเกณ
ณฑ์การเข้าแขข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดั
ย บชั้นประถมศึกษาปีปที่ 4 – 6
ไ ไม่เกิน 2 คนน เท่านั้น
1.2 แต่ละโรงเเรียี นสามารถสส่งนักเรียนเข้าาร่วมแข่งขันได้
2. ราายละเอียดหลัลักเกณฑ์การแแข่งขัน
2.1 เวลาในกาารแข่งขันทั้งหมด 3 ชั่วโมง
2.1.1 ลงททะเบียน เวลา 07.30 น. - 008.30 น. บริเวณสนามนอก โรงเรียนสตตรีวัดระฆัง
2.1.2 แข่่งขันในเวลา 09.00 น. - 112.00 น. ณ ห้หองวิทยาศาสสตร์ โรงเรียนนสตรีวัดระฆัง
(สถถานทีแ่ ละเวลาในการแข่งขันอาจมีการเปปลี่ยนแปลงตาามความเหมาาะสม)
2.2 ข้อกําหนดดและเนื้อหาในนการแข่งขัน
2.2.1 หัวข้ขอในการแข่งขัน“วิทยาศาาสตร์กับนวัตกรรมในยุ
ก
คไททยแลนด์ 4.00”
2.2.2 ขนาาดภาพใช้กระะดาษขนาด AA3 ที่ทางโรงเรีรียนจัดไว้ให้
2.2.3 สีทใช้
ใี่ ในการวาดภภาพไม่กําหนดด ให้ผแู้ ข่งขันจั
น ดเตรียมมาเเอง
3. ราางวัลผู้ชนะกาารแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิลิศ
- รางวัลรองชนนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนนะเลิศ อันดับ 2

ไได้รับเงินรางวััล 500 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
ไได้รับเงินรางวััล 300 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร
ไได้รับเงินรางวััล 200 บาทท พร้อมเกียรรติบัตร

4. กําาหนดการรับสมั
ส คร
ส่งงใบสมัครเข้าร่รวมแข่งขันภาายในวันพุธที่ 23 มกราคมม 2562 ก่อนเวลา
น
16.000 น.
บ คร
5. ช่อองทางการรับสมั
5.1 ส่งใบสมัครที่โรงเรียนสตตรีวัดระฆัง หหรือ ทางโทรสสารหมายเลข 02-412-93392
5.2 สมัครโดยตตรงที่นี่

หมายยเหตุ ติดต่อสอบถามราย
อ
ยละเอียดได้ททีี่ ครูเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ
ณ เบอร์โทรศัพพท์ 084-13886872

ใบบสมัครเข้าร่ววมแข่งขันวาดดภาพวิทยาศศาสตร์
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open Housee) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
โรงเรียน...............................................................................................................................................................
แขวง................................................ เขต................................................. จังหวัด .............................................
รหัสไปปรษณีย์.................................. โทรศัพท์......................................... โทรสาร...... .....................................
รายชืชื่อผู้เข้าแข่งขััน (กรุณากรรอกข้อมูลให้ชชัดเจน)
ชื่อ – นามมสกุล (เด็กชาย / เด็กหญิง)).............................................................................................
ศึกษาอยู่ชัช้ันประถมศึกษาปี
ษ ที่........................... อายยุ ...................ปี
ครูผฝู้ฝึึกสอนนักเรียนเข้
ย าแข่งขัน (กรุณากรออกข้อมูลให้ชัชดั เจน)
(นาย / นาาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................)
ชื่อ – นามมสกุล.....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัศัพท์ .......................................................................
ครูผคู้ควบคุมนักเรียนเข้
ย าแข่งขัน (กรุณากรออกข้อมูลให้ชัชดั เจน)
(นาย / นาาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................)
ชื่อ – นามมสกุล.....................................................................................................................................
เบอร์โทรศัศัพท์ .......................................................................
กรุณาาส่งใบสมัครทีที่โรงเรียนสตรีวี ัดระฆัง หรืรือ ส่งโทรสารรที่หมายเลข 02-412-93392
หรือแแสกน QR CODE
C
ทีน่ ี่

ภายใในวันพุธที่ 233 มกราคม 25562 ก่อนเวลลา 16.00 น.

หลลักเกณฑ์และะรายละเอียดกการแข่งขันกลุม่ สาระการเเรียนรู้วิทยาศศาสตร์
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open Housee) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
ณฑ์และรายละเอียดการแขข่งขันได้ทนี่ ี่
ดาวน์โหลดหลักเกณ

หลัลักเกณฑ์และรายละเอียดกการแข่งขันตออบปัญหาสุขศึกษาและพลลศึกษา
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open Housee) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
1. คุณ
ณสมบัติผเู้ ข้าร่
า วมและเกณ
ณฑ์การเข้าแขข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดั
ย บชั้นประถมศึกษาปีปที่ 4 – 6
1.2 แข่งขันปรระเภททีม จํานวน 2 คน
1.3 จํานวนทีมที
ม ่ส่งเข้าแข่งขัน 1 ทีม / 1 โรงเรียน
2. ราายละเอียดหลัลักเกณฑ์การแแข่งขัน
2.1 เวลาในกาารแข่งขันทั้งหมด 2 ชั่วโมง
2.1.1 ลงททะเบียน เวลลา 07.30 น. - 08.30 น. บริ
บ เวณสนามนนอก โรงเรียนนสตรีวัดระฆัง
2.1.2 แข่่งขันในเวลา 09.00 น. - 111.00 น.
2.2 สถานที่ในการแข่
น
งขัน ชั้น 4
2.3 อุปกรณ์ทต้ตี่ องเตรียมมาในวันแข่งขัน
2.3.1 ปากกา
น 2B
2.3.2 ดินสอ
2.3.3 ยางลบ
2.4 รูปแบบ ขัั้นตอนและเนื้อหาในการแขข่งขัน
2.4.1 แข่่งขันตอบปัญหา
ห 2 รอบ คะะแนนเต็ม 50 คะแนน
1) รอบแรก
ร
เป็นคํ
น าถามชนิดเลืลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ๆ ลละ 1 คะแนน รวม 40
คะะแนน (สาระสสุขศึกษา 20 ข้ขอ สาระพลศึศึกษา 20 ข้อ) เวลา 1 ชั่วโมมง
2) รอบสอง
ร
กรรมมการจะถามคคําถามนักเรียนเขียนตอบ จํจานวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม
100 คะแนน คําถามเป็
ถ นเนื้อหาเกี
ห ่ยวกับสารระสุขศึกษา 5 ข้อ และสารระพลศึกษา 5 ข้อ ใช้เวลาตตอบ
คําาถามข้อละ 1 นาที
ก งขันทัง้ 2 รอบ เป็นกการร่วมคิดเป็ปนทีม (กระดาาษคําตอบ 1 แแผ่นต่อ 1 ทีม)
ม
3) การแข่
4) ส่สงใบสมัคร พร้อมหลักฐานนผู้เข้าแข่งขัน จํานวนทีมละะ 2 คน และคครูผคู้ วบคุมจํานวนที
า
ม
ละะ 1 คน
ใ นแข่งขันให้
ใ รายงานตัวเเข้าแข่งขัน ทีจุจ่ ดรับลงทะเบีบียน พร้อมหลัลักฐานผู้เข้าแขข่งขัน
5) ในวั
จําานวนทีมละ 2 คน และครูผูผคู้ วบคุมจํานววนทีมละ 1 คน
ค
2.4.2 ผลกการตัดสินของงคณะกรรมกาารถือเป็นสิ้นสุสด
ค
3. เกกณฑ์การให้คะแนน
3.1 รวมคะแนนนทั้ง 2 รอบ
3.2 ในกรณีทแต่
แี่ ละทีมมีคะแแนนเท่ากันให้ห้กรรมการใช้คํคาถามสํารองทีละคําถามจ นได้ทีมชนะ
ลําดับบที่ 1-3

3.3 เกณฑ์การตัดสิน
- ทีมที่ได้คะแนนลําดับที่ 1 จะได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ทีมที่ได้คะแนนลําดับที่ 2 จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- ทีมที่ได้คะแนนลําดับที่ 3 จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
- ลําดับอื่นๆ จะได้รับเกียรติบัตร
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
4. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูชญาณ์นิจ
ครูวัลลภ

เปี่ยมจันทร์
มาลาพันธุ์

เบอร์โทรศัพท์ 085-346-9548
เบอร์โทรศัพท์ 080-669-7798

ใใบสมัครเข้าร่วมแข่
ว งขันกาารแข่งขันตอบบปัญหาสุขศึกษาและพลศึ
ก
ศึกษา
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านนสู่ชมุ ชน” (O
Open Housee) ประจําปีกการศึกษา 25561
วันศุกร์ที่ 25 มกราาคม 2562
********************************
โรงเรียน...............................................................................................................................................................
แขวง................................................ เขต................................................. จังหวัด .............................................
รหัสไปปรษณีย์.................................. โทรศัพท์......................................... โทรสาร...... .....................................
รายชืชื่อผู้เข้าแข่งขััน (กรุณากรรอกข้อมูลให้ชชัดเจน)
1. ชื่อ – นามมสกุล (เด็กชาย / เด็กหญิง) ............................................................. ....................................
ศึกษาอยู่ชัช้ัน..........................................................................................................................................
2. ชื่อ – นามมสกุล (เด็กชาย / เด็กหญิง) ............................................................. ....................................
ศึกษาอยู่ชัช้ัน..........................................................................................................................................
ครูผคู้ควบคุมนักเรียนเข้
ย าแข่งขัน (กรุณากรออกข้อมูลให้ชัชดั เจน)
1. (นาย / นาาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ.................)
ชื่อ – นามมสกุล.................................................................................................. ..................................
เบอร์โทรศัศัพท์ .......................................................................
ลงชือ....................
่อ
..................... ...............................
...................................................)
(....................
(
ตําแหหน่ง.................................... ..............................
กรุณาส่
ณ งใบสมัครรกลับมาที่ โรงเรี
โ ยนสตรีวัวดั ระฆัง
2448/9 ถ.อรุณอมริ
ณ นทร์ แแขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กทม.110700
โทรศัพท์ 02-412-910
0
3 โทรสาร 02-412-93992 ภายในวันพุ
น ธที่ 23 มมกราคม 2561

และรายละเอียดการแแข่งขันได้ที่นี่

ง นได้ทนี่ ี่
สมัครรเข้าร่วมแข่งขั

1.
2.

3.

4.

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการเข้าร่วม “การแข่งขันวาดภาพระบายสี”
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน” (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
**************************************
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขันและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6
1.2 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
ประเภทการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน
2.1 เวลาในการแข่งขันทั้งหมด 3 ชั่วโมง
2.2.1 ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 08.00 น. บริเวณสนามนอก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.2.2 แข่งขันในเวลา 08.30 – 11.30 น.
2.2 สถานที่ในการแข่งขัน ห้องทัศนศิลป์ (1105) ชั้น 1 ริมน้้า
2.3 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน
2.3.1 สีชอล์คน้้ามัน
2.3.2 อุปกรณ์ส้าหรับใช้ในการแข่งขันอื่นๆ
2.3.3 กระดาษขนาด A3 (ทางสถานที่แข่งขันจัดเตรียมให้)
2.4 รูปแบบ ขั้นตอนและเนื้อหาในการแข่งขัน
2.4.1 หัวข้อในการแข่งขัน “ชุมชนของฉัน”
2.4.2 ขนาดภาพ A3
2.4.3 ใช้สีชอล์คน้้ามัน
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
3.1 ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
3.2 เทคนิคการใช้สี
20 คะแนน
3.3 ความประณีต ความสวยงาม
20 คะแนน
3.4 ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก้าหนด
20 คะแนน
3.5 ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูฉัตรพล บัวบาน เบอร์โทรศัพท์ 097-0106996
หรือส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันที่ E-mail : artmusic.sr@gmail.com

ใบสมัครเข้าร่วม“การแข่งขันวาดภาพระบายสี”
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน” (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
**************************************
โรงเรียน
แขวง
รหัสไปรษณีย์

เขต
โทรศัพท์

จังหวัด
โทรสาร

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณากรอข้อมูลให้ชัดเจน)
1. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น
2. ชื่อ-นามสกุล
ศึกษาอยู่ชั้น

อายุ
อายุ

อาจารย์ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน (กรุณากรอข้อมูลให้ชัดเจน)
1. นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ ..............................................................................................
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์.........................................................................................................................................
2. นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ ..............................................................................................
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์.........................................................................................................................................

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันการวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชมุ ชน” (Open House) ประจําปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
******************************
1. คุณสมบัติผเู้ ข้าร่วมและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.2 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง 1 คน เท่านั้น
1.3 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีทักษะในการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.1 เวลาในการแข่งขันทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที
2.1.1 ลงทะเบียน เวลา 07.30 น. - 08.30 น. บริเวณสนามนอก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.1.2 แข่งขันในเวลา 09.30 น. - 11.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ปรีชาสุข โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
(เวลาในการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
2.2 รูปแบบ ขั้นตอนและเนื้อหาในการแข่งขัน
2.2.1 แข่งขันการวาดรูปภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สวยงามและสัมพันธ์กับเนื้อหาที่
กรรมการกําหนด
2.2.2 วาดและตกแต่งให้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
2.2.3 ไม่อนุญาตให้ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลหรือแบบรูปภาพ ไม่อนุญาตให้นําอุปกรณ์อื่น
มาต่อพ่วงใช้งาน เช่น ไลท์เพ็น ไลน์แพด แฟลชไดร์ฟหรือ ฮาร์ดดิสก์ ทางศูนย์การแข่งขัน
จะให้ใช้แค่คียบ์ อร์ดกับเมาส์เท่านั้น (เพื่อความเสมอภาค)
2.2.4 โปรแกรมที่ใช้คือ Paint หรือ PS-CS เท่านั้น
3. เกณฑ์การให้คะแนน
3.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา (25 คะแนน)
3.1.1 ความหมาย/การสื่อสารด้วยภาพตามเนื้อหาที่กําหนดให้
3.1.2 ความชัดเจนของเนื้อหาผ่านภาพกราฟิก
3.1.3 รายละเอียดของภาพรวม ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา
3.2 ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)

3.3 ความสวยงาม (25 คะแนน)
3.3.1 การเลือกใช้สีทางศิลปะ
3.3.2 การให้แสงและเงา หรือการไล่โทนสีทางศิลปะ
3.3.3 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างงานศิลปะอย่างเป็นธรรมชาติ
3.4 การจัดองค์ประกอบของภาพ (25 คะแนน)
3.4.1 การจัด/วาง/วาดภาพ
3.4.2 การเชื่อมโยงเนื้อหาของภาพ
3.4.3 ความสมบูรณ์ในการสือ่ สารของภาพ
***ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***
4. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. กําหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.
6. ช่องทางการรับสมัคร
6.1 ส่งใบสมัครที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-412-9392
6.2 สมัครโดยตรงที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2CZl1Wg หรือแสกน QR CODE ที่นี่

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูสมเจต หวังทอง เบอร์โทรศัพท์ 092-2707044
ครูเกศราภรณ์ พูนผล เบอร์โทรศัพท์ 089-1175759
โรงเรียนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/2AEdv1z
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันการวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชมุ ชน” (Open House) ประจําปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
******************************
โรงเรียน............................................................................................................................................................
แขวง............................................... เขต............................................... จังหวัด ...........................................
รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์........................................ โทรสาร..........................................
.รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
ชื่อ – นามสกุล (เด็กชาย / เด็กหญิง) ................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่.......................... อายุ ..................ปี
ครูผฝู้ ึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
(นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................)
ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .....................................................................
ครูผคู้ วบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
(นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................)
ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .....................................................................
กรุณาส่งใบสมัครที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง หรือ ส่งโทรสารที่หมายเลข 02-412-9392
หรือกรอกใบสมัครโดยตรงทีเ่ ว็บไซต์ http://bit.ly/2CZl1Wg
หรือแสกน QR CODE ทีน่ ี่

ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.

หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขัน Singing Contest
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปดบานสูชมุ ชน” ( Open House ) ประจําปการศึกษา 2561
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562
**********************************
1.คุณสมบัตผิ ูเขารวมและเกณฑการเขาแขงขัน
1.1 เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.2 แขงขันประเภทเดี่ยว สามารถสงนักเรียนผูแขงขันได 1 คน / โรงเรียน
2.รายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
2.1 ลงทะเบียน รับหมายเลขลําดับการแขงขัน เวลา 07.30 น. – 08.30 น. บริเวณสนามนอก
2.2 แขงขันในเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
2.3 สถานที่ในการแขงขัน หอง 1414
2.4 อุปกรณทตี่ องเตรียมมาในวันแขงขัน ไฟลทํานองเพลงที่ไมมีเสียงรอง รูปแบบ mp3
3.วิธีดําเนินการแขงขัน
3.1 ผูแขงขันดําเนินการแขงขันตามลําดับ
3.2 ไมกําหนดเพลงที่ใชในการเขารวมแขงขัน
3.3 ไมสงเสียงรบกวนผูเขาแขงขันทานอื่นขณะทําการแขงขัน
4.คณะกรรมการการตัดสินการแขงขัน
กรรมการเปนผูที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี ประกอบดวย เจาของ
ภาษา 1 คน ( Native Speaker ) และครูผสู อนภาษาอังกฤษ/ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 2 คน
5.เกณฑการตัดสิน
5.1 การรองเพลง ( 70 คะแนน )
- คุณภาพการรอง
40
คะแนน
- คุณภาพของภาษาอังกฤษ
30
คะแนน
5.2 ภาพรวม ( 30 คะแนน )
- บุคลิกภาพ
15
คะแนน
- ลีลา ทาทาง อารมณ
15
คะแนน
3.รางวัล
ชนะเลิศ
เงินรางวัล 500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 300 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 200 บาท
ประกาศนียบัตรสําหรับครูและนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
ครูผูดูแลกิจกรรม ครูวราลักษณ ชอมะลิ/ครูรินทรวดี นาคเจียม โทร. 087-6944095
สมัครเขารวมแขงขันไดที่ https://bit.ly/2RNxfK0
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขัน Spelling Bee
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปดบานสูชมุ ชน” ( Open House ) ประจําปการศึกษา 2561
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562
**********************************
1.คุณสมบัตผิ ูเขารวมและเกณฑการเขาแขงขัน
1.1 เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.2 แขงขันประเภทเดี่ยว สามารถสงนักเรียนผูแขงขันได 1 คน / โรงเรียน
2.รายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
2.1 ลงทะเบียน การแขงขัน เวลา 07.30 น. – 08.30 น. บริเวณสนามนอก
2.2 แขงขันในเวลา 09.00 น. – 11.00 น.
2.3 สถานที่ในการแขงขัน หอง 1413
3.วิธีดําเนินการแขงขัน
3.1 กรรมการพูดคําศัพทแตละคํา 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคําศัพทนั้น ๆ 2 ครั้ง
3.2 ผูเขาแขงขันสะกดคํา (เริม่ จับเวลาหลังจากกรรมการพูดคําศัพทและประโยคเสร็จ 10 วินาที) โดย
เขียนคําศัพทลงในกระดาษที่กรรมการจัดเตรียมไว
3.3 คําศัพทมจี ํานวน 20 คํา ๆ ละ 5 คะแนน กรรมการจะนับคะแนนและตัดสินผลรางวัลจากทีมที่ทํา
คะแนนไดมากที่สุด
4.คณะกรรมการการตัดสินการแขงขัน
กรรมการเปนผูที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี ประกอบดวย เจาของ
ภาษา 1 คน ( Native Speaker ) และครูผสู อนภาษาอังกฤษ/ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 2 คน
5.เกณฑการตัดสิน
ตัดสินผลจากผูเ ขาแขงขันที่ทาํ คะแนนไดมากที่สุด 3 อันดับแรก
3.รางวัล
ชนะเลิศ
เงินรางวัล 500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 300 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 200 บาท
ประกาศนียบัตรสําหรับครูและนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
ครูผูดูแลกิจกรรม ครูเอกภพ ไชยยา/ครูธนานันท แซเลา โทร. 083-0628196
สมัครเขารวมแขงขันไดที่ https://bit.ly/2HchM24
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขัน Picture Dictation
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปดบานสูชมุ ชน” ( Open House ) ประจําปการศึกษา 2561
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562
**********************************
1.คุณสมบัตผิ ูเขารวมและเกณฑการเขาแขงขัน
1.1 เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.2 แขงขันประเภทเดี่ยว สามารถสงนักเรียนผูแขงขันได 1 คน / โรงเรียน
2.รายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
2.1 ลงทะเบียน การแขงขัน เวลา 07.30 น. – 08.30 น. บริเวณสนามนอก
2.2 แขงขันในเวลา 09.00 น. – 11.00 น.
2.3 สถานที่ในการแขงขัน หอง 1412
3.วิธีดําเนินการแขงขัน
3.1 กรรมการพูดบรรยายเนื้อเรื่องเปนภาษาอังกฤษจํานวน 2 รอบ
3.2 ผูเขาแขงขันวาดภาพตามคําบรรยายในกระดาษที่คณะกรรมการจัดเตรียมไวให (ผูเขาแขงขัน
สามารถระบายสีตกแตงภาพวาดได แตตองเตรียมสีมาเอง)
3.3 เริ่มจับเวลาหลังจากคณะกรรมการบรรยายเนื้อเรื่องเสร็จ 1 ชั่วโมง
4.คณะกรรมการการตัดสินการแขงขัน
กรรมการเปนผูที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเปนอยางดี ประกอบดวย เจาของ
ภาษา 1 คน ( Native Speaker ) และครูผสู อนภาษาอังกฤษ/ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาอังกฤษ 2 คน
5.เกณฑการตัดสิน
5.1 ผูเขาแขงขันสามารถวาดภาพไดตรงตามเนื้อเรื่องที่บรรยาย
5.2 ภาพที่วาดมีความสวยงาม
3.รางวัล
ชนะเลิศ
เงินรางวัล 500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 300 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 200 บาท
ประกาศนียบัตรสําหรับครูและนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
ครูผูดูแลกิจกรรม ครูอภิพร คงขวัญยงค/ครูเพชรินทร แทนคํา โทร. 080-1699632
สมัครเขารวมแขงขันไดที่ https://bit.ly/2MdwoNf
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขัน คัดลายมือภาษาจีน
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปดบานสูชมุ ชน” ( Open House ) ประจําปการศึกษา 2561
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562
**********************************
1.คุณสมบัตผิ ูเขารวมและเกณฑการเขาแขงขัน
1.1 เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.2 แขงขันประเภทเดี่ยว สามารถสงนักเรียนผูแขงขันได 1 คน / โรงเรียน
2.รายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
2.1 ลงทะเบียน การแขงขัน เวลา 07.30 น. – 08.30 น. บริเวณสนามนอก
2.2 แขงขันในเวลา 09.00 น. – 10.00 น.
2.3 สถานที่ในการแขงขัน หอง 1416
3.วิธีดําเนินการแขงขัน
3.1 กรรมการนําบทคัดแจกใหนักเรียนผูเขาแขงขัน (เนื้อเรื่อง ประมาณ 50 – 100 ตัวอักษร)
3.2 ผูเขาแขงขันลงมือคัดลายมือตามเนื้อเรื่องที่กําหนดใหลงในกระดาษที่กรรมการจัดเตรียมไว
3.3 ระยะเวลาในการแขงขัน 1 ชั่วโมง
3.4 ผูเขาแขงขันเตรียมดินสอที่ตนเองถนัดและยางลบมาเอง
4.คณะกรรมการการตัดสินการแขงขัน
กรรมการเปนผูที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเปนอยางดี ประกอบดวยครูผูสอน
ภาษาจีน/ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาจีน 3 คน
5.เกณฑการตัดสิน
5.1 ความสวยงามของตัวอักษร
5.2 ความครบถวนของตัวอักษร
5.3 ความถูกตองของการเวนวรรค การเขียนเครื่องหมายสัญลักษณในภาษาจีน
5.4 ความสะอาดเรียบรอย
3.รางวัล
ชนะเลิศ
เงินรางวัล 500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 300 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 200 บาท
ประกาศนียบัตรสําหรับครูและนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน
ครูผูดูแลกิจกรรม ครูสิทธิศกั ดิ์ ดีเสียง โทร. 083-0731118
สมัครเขารวมแขงขันไดที่ https://bit.ly/2Cnnh8d
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

หลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขัน เขียนศัพทจนี 听写
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปดบานสูชมุ ชน” ( Open House ) ประจําปการศึกษา 2561
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562
**********************************
1.คุณสมบัตผิ ูเขารวมและเกณฑการเขาแขงขัน
1.1 เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
1.2 แขงขันประเภทเดี่ยว สามารถสงนักเรียนผูแขงขันได 1 คน / โรงเรียน
2.รายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน
2.1 ลงทะเบียน การแขงขัน เวลา 07.30 น. – 08.30 น. บริเวณสนามนอก
2.2 แขงขันในเวลา 09.00 น. – 10.00 น.
2.3 สถานที่ในการแขงขัน หอง 1416
3.วิธีดําเนินการแขงขัน
3.1 กรรมการพูดคําศัพทภาษาจีน คําละ 3 รอบ นักเรียนผูเขาแขงขันเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกตองลงใน
กระดาษคําตอบที่กรรมการเตรียมให (ทั้งหมด 20 คํา)
3.2 เนื้อหาของคําศัพทแบงเปน 2 หมวด ดังนี้ 1.หมวดคํากิริยา 2.หมวดคํานามเกี่ยวกับโรงเรียน
3.3 ระยะเวลาในการแขงขัน 1 ชั่วโมง
3.4 ผูเขาแขงขันเตรียมดินสอที่ตนเองถนัดและยางลบมาเอง
4.คณะกรรมการการตัดสินการแขงขัน
กรรมการเปนผูที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเปนอยางดี ประกอบดวยครูผูสอน
ภาษาจีน/ผูทรงคุณวุฒิดานภาษาจีน 3 คน
5.เกณฑการตัดสิน
ความถูกตองของตัวอักษรจีนที่ผูเขาแขงที่ไดคะแนนเยอะสุดสามอันดับแรก
3.รางวัล
ชนะเลิศ
เงินรางวัล 500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 300 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 200 บาท
ครูผูดูแลกิจกรรม ครูสิทธิศกั ดิ์ ดีเสียง โทร. 083-0731118
สมัครเขารวมแขงขันไดที่ https://bit.ly/2suOW2E
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

การแขงขันทักษะภาษาตางประเทศ
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปดบานสูชมุ ชน” (Open House) ประจําปการศึกษา 2561
วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562
******************************
ดาวนโหลดหลักเกณฑและรายละเอียดการแขงขันไดที่ https://bit.ly/2SZn9mG
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

สมัครเขารวมแขงขัน Singing Contest ไดที่ https://bit.ly/2RNxfK0
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

สมัครเขารวมแขงขัน Spelling Bee ไดที่ https://bit.ly/2HchM24
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

สมัครเขารวมแขงขัน Picture Dictation ไดที่ https://bit.ly/2MdwoNf
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

สมัครเขารวมแขงขันคัดลายมือภาษาจีนไดที่ https://bit.ly/2Cnnh8d
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

สมัครเขารวมแขงขันเขียนศัพทจีน 听写 ไดที่ https://bit.ly/2suOW2E
หรือแสกน QR CODE ที่นี่

ดูรายชื่อผูสมัครเขาแขงขันไดที่ https://bit.ly/2SVo7jz
หรือแสกน QR CODE ทีน่ ี่
.

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขัน “เงื่อนเชือก”
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561”
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
***********************************************
1. คุณสบัติผู้เข้าร่วมและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 เป็นลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1.2 แข่งขันเป็นทีมจานวน 8 คน
1.3 จานวนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน 1 ทีม / 1 โรงเรียน
2. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.1 กาหนดเวลาในการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2.1.1 ลงทะเบียน เวลา 07.30 – 08.30 น. บริเวณสนามนอก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.1.2 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 – 10.00 น. บริเวณห้องโถง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.2 รายละเอียดและหลักเกณฑ์
2.2.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ดังรายการต่อไปนี้
- ไม้พลองประจาตัว 8 อัน
- เชือกผูกเงื่อน ขนาดเท่ากัน ยาวเส้นละ 2 เมตร จานวน 8 เส้น
2.3 ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันนาอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไปดาเนินการออกแบบสร้าง “ราวตากผ้า”
3. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
3.1 ความเป็นผู้นา ผู้ตาม เครื่องแต่งกาย (40 คะแนน)
- บทบาทของหัวหน้าทีมในการสั่งการ การควบคุมทีม
10 คะแนน
- ลูกทีมเชื่อฟังและปฏิบัติงานตามคาสั่งอย่างมีวินัย
10 คะแนน
- ความแคล่วคล่องว่องไว ความมีวินัย
10 คะแนน
- แต่งเครื่องแบบครบและถูกต้องทั้งหมด
10 คะแนน
3.2 ความมั่นคง แข็งแรง และการใช้งานอุปกรณ์ (50 คะแนน)
- อุปกรณ์มีความมั่นคง แข็งแรง และใช้งานได้จริง
20 คะแนน
- ความถูกต้องของการผูกเงื่อน
20 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์
10 คะแนน
3.3 เวลาที่ใช้ (10 คะแนน)
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด 10 คะแนน
- ทีมที่ใช้เวลามากกว่า 60 นาที ให้ตัดคะแนน 1 คะแนน ต่อเวลา 1 นาที
4. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. กาหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครร่วมแข่งขันภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.
6. ช่องทางการรับสมัคร
6.1 สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์
https://bit.ly/2FAQ4ti
หรือ

SCAN QR CODE ที่นี่

6.2 ผู้สมัครสามารถสมัครตามวันและเวลาของการแข่งขันได้ที่ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายระเอียดได้ที่ ครูหทัยรัตน์ ราพึงจิตต์

เบอร์โทรศัพท์ 06-4935-1551

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน “เงื่อนเชือก”
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561”
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
*********************************
โรงเรียน..................................................................แขวง...................................................เขต......................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์........................................โทรสาร...................................
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
1) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
2) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
3) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
4) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
5) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ....................... .........ปี
6) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
7) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
8) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
1. คานาหน้า ........................................... ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................
2. คานาหน้า ........................................... ชื่อ -นามสกุล...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................

การแข่งขัน “เงื่อนเชือก”
กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2FAQ4ti
หรือ
SCAN QR CODE ที่นี่

ภายใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขัน “ปฐมพยาบาล”
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561”
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
***********************************************
1. คุณสบัติผู้เข้าร่วมและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 เป็นเนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1.2 แข่งขันเป็นทีมจานวน 2 คน
1.3 จานวนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน 1 ทีม / 1 โรงเรียน
2. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.1 กาหนดเวลาในการแข่งขัน
2.1.1 ลงทะเบียน เวลา 07.30 – 08.30 น. บริเวณสนามนอก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.1.2 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 – 10.00 น. บริเวณห้องโถง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.2 รายละเอียดและหลักเกณฑ์
2.2.1 แข่งขันภาคทฤษฎี เรื่องการปฐมพยาบาล ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 20 ข้อ เวลา 20 นาที
2.2.2 แข่งขันภาคปฏิบัติ เรื่องการปฐมพยาบาล โดยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ สาธิตการปฐมพยาบาล
ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน ดังหัวข้อต่อไปนี้
- ปฐมพยาบาลบาดแผล / ห้ามเลือด
เวลา 10 นาที
- ปฐมพยาบาลกระดูกหัก / เข้าเฝือก
เวลา 10 นาที
3. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
3.1 ข้อสอบแบบปรนัย (20 คะแนน)
3.2 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถูกต้อง/ปลอดภัย (40 คะแนน)
3.3 การแสดงบทบาทสมมุติและการนาเสนอมีความเหมาะสม/ชัดเจน (20 คะแนน)
3.4 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด (10 คะแนน)
3.5 การแต่งเครื่องแบบถูกต้อง ครบถ้วน ความมีวินัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (10 คะแนน)
4. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5. กาหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครร่วมแข่งขันภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.
6. ช่องทางการรับสมัคร
- 6.1 สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2FuCLLQ หรือ SCAN QR CODE ที่นี่

- 6.2 ผู้สมัครสามารถสมัครตามวันและเวลาของการแข่งขันได้ที่ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามรายระเอียดได้ที่ ครูวิสนี อาแว เบอร์โทรศัพท์ 09-2671-0909

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน “ปฐมพยาบาล”
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561”
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
*********************************
โรงเรียน..................................................................แขวง...................................................เขต......................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์........................................โทรสาร...................................
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
1) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
2) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
1. คานาหน้า ........................................... ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................
2. คานาหน้า ........................................... ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................

การแข่งขัน “ปฐมพยาบาล”
กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2FuCLLQ
หรือ
SCAN QR CODE ที่นี่

ภายใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขัน “ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบลีลา”
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561”
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
***********************************************
1. คุณสบัติผู้เข้าร่วมและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1.2 แข่งขันเป็นทีมจานวนไม่เกิน 6 คน (ประกอบด้วยนักร้องนาและหางเครื่อง)
1.3 สามารถส่งได้ 1 โรงเรียน 1 ทีม เท่านั้น
2. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.1 ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกเพลงที่จะร้องประกวดด้วยตนเองในรอบแรก จานวน 1 เพลง
พร้อมนาไฟล์ดนตรี (Backing Track) มาด้วยตนเองในวันประกวด
2.2 เครื่องแต่งกายที่สวมใส่เข้าประกวดต้องสุภาพ เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง
3. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
3.1 น้าเสียง ทานอง อักขระ
30
คะแนน
3.2 ความสวยงามและความพร้อมเพียงของหางเครื่อง
50
คะแนน
3.3 บุคลิกและลีลา
20
คะแนน
4. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
5. กาหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครร่วมแข่งขันภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.
6. ช่องทางการรับสมัคร
- 6.1 สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2DdaoiR หรือ SCAN QR CODE ที่นี่

- 6.2 ผู้สมัครสามารถสมัครตามวันและเวลาของการแข่งขันได้ที่ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
หมายเหตุ
- ติดต่อสอบถามรายระเอียดได้ที่ ครูอรอุษา ศิริรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 08-9143-6774
- มีเงินสนับสนุนเครื่องแต่งกาย โรงเรียนละ 300 บาท

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน “ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบลีลา”
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561”
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
*********************************
โรงเรียน..................................................................แขวง...................................................เขต......................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์........................................โทรสาร...................................
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
1) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
2) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
3) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
4) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
5) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
6) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
1. คานาหน้า ........................................... ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................
2. คานาหน้า ........................................... ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................

การแข่งขัน “ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบลีลา”
กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2DdaoiR
หรือ
SCAN QR CODE ที่นี่

ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขัน “ตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ งานห้องสมุด”
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561”
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
***********************************************
1. คุณสบัติผู้เข้าร่วมและเกณฑ์การเข้าแข่งขัน
1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1.2 แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3 คน
1.3 สามารถส่งได้ 1 โรงเรียน 1 ทีม เท่านั้น
1.4 สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่ม 12, 26, 29 และ 32 รวม 4 เล่ม ปรนัย 60 ข้อ เวลา 60 นาที
2. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
2.1 กาหนดเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
2.1.1 ลงทะเบียน เวลา 07.30 – 08.30 น. บริเวณสนามนอก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
2.1.2 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 1217 ชั้น 2 ห้องสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
2.2 รายละเอียดและหลักเกณฑ์
2.2.1 ผู้เข้าแข่งขัน ทาการแข่งขัน 1 รอบ
2.2.2 ทีมที่ใช้เวลาน้อยสุด และได้คะแนนมากที่สุด เป็นทีมชนะเลิศ ตามลาดับ
2.2.3 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2.2.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้รับเงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับเงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. กาหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครร่วมแข่งขันภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.
5. ช่องทางการรับสมัคร
6.1 สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2FrIceg หรือ SCAN QR CODE ที่นี่

6.2 ผู้สมัครสามารถสมัครตามวันและเวลาของการแข่งขันได้ที่ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
หมายเหตุ
ติดต่อสอบถามรายระเอียดได้ที่ ครูวาสินี ศรีเคลือบ เบอร์โทรศัพท์ 08-1906-9155

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ งานห้องสมุด
งาน “สตรีวัดระฆังวิชาการ...เปิดบ้านสู่ชุมชน (Open House) ประจาปีการศึกษา 2561”
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
*********************************
โรงเรียน..................................................................แขวง...................................................เขต......................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์........................................โทรสาร...................................
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
1) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
2) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
3) ชื่อ- นามสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง)......................................................................................................................
ศึกษาอยู่ชั้น...............................................................................................................อายุ................................ปี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน)
1. คานาหน้า ........................................... ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................
2. คานาหน้า ........................................... ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................................

การแข่งขัน “ตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ งานห้องสมุด”
กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2FrIceg
หรือ
SCAN QR CODE ที่นี่

ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

