
 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ระดบัประถมศกึษา 

 
1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1  ทีม  3 คน 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ให้แต่ละทีมท่ีเข้าแข่งขันส่งรายช่ือนักเรียน พร้อมรายงานการ  แสดง ต่อกรรมการในวัน

รายงานตัวเข้าแข่งขัน จ านวน ๖ ชุด 
3.2 ก าหนดให้มีผู้แสดงบนเวทีจ านวน ๓ คน เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้บุคคลประกอบฉาก หรือท า

หน้าท่ีใด ๆ ประกอบการแสดงบนเวทีกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (ยกเว้น ผู้ชมท่ีถูกเชิญขึ้นไป 
ในช่วงเวลาท่ีเชิญผู้ชมเข้าไป มีส่วนร่วมในการแสดง) 

3.3 เวลาท่ีใช้ในการแสดง  
                - เวลาท่ีใช้ในการแสดง ทีมละ ๑๓ - ๑๕ นาที กรณีท่ีใช้เวลาเกินหรือขาด จะถูกหักคะแนน
นาที ละ ๑ คะแนน (เศษวินาทีท่ีเกินหรือขาดต้ังแต่ ๓๐ วินาทีขึ้นไปให้ปัดเป็น ๑ นาที) ท้ังนี้การหักคะแนน 
เรื่องการใช้ เวลาแสดง หักได้สูงสุดได้ไม่เกิน ๕ คะแนน ดังตาราง 

แสดงเกินเวลา 15 นาท ี แสดงจบก่อนเวลา 13 นาท ี หักคะแนน 
1 นาที 1 นาที 1 
2 นาที 2 นาที 2 
3 นาที 3 นาที 3 
4 นาที 4 นาที 4 

5 นาทีขึ้นไป 5 นาทีขึ้นไป 5 
 

- เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการแสดง ๕ นาที และเวลาในเก็บอุปกรณ์ การท า
ความ สะอาดเวทีหลังการแสดง ๕ นาที (กรรมการจับเวลาเป็นผู้ให้สัญญาณในการเริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์
และเริ่มเก็บ อุปกรณ์) ท้ังนี้การหักคะแนนเวลาในการจัดเตรียม, เก็บอุปกรณ์ และการท าความสะอาดเวที 
หักได้สูงสุดได้ไม่เกิน ๑ คะแนน 

 



4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
        ๔.๑ สาระทางวิชาการ (๓๕ คะแนน)  
             ๔.๑.๑ เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์       ๑๕ คะแนน  

- อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (๕ คะแนน)  
- อธิบายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้กระชับชัดเจนเข้าใจง่าย (๕ คะแนน)  
- เนื้อหาท่ีน าเสนอสอดคล้องตรงตามเล่มรายงาน (๕ คะแนน)  

             ๔.๑.๒ การเช่ือมโยงกิจกรรม       ๕ คะแนน  
- มีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรมได้สอดคล้องกัน  

             ๔.๑.๓ ความส าเร็จของการทดลอง      ๑๐ คะแนน  
- มีการแสดงขั้นตอนการทดลองท่ีชัดเจน (๕ คะแนน)  
- ท าการทดลองได้ประสบผลส าเร็จ (๕ คะแนน)  

             ๔.๑.๔ รายงานการแสดง ๕ คะแนน  
- รายงานการแสดง มีเนื้อหาถูกต้อง และมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบท่ีก าหนด 

       ๔.๒ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (๓๐ คะแนน)  
             ๔.๒.๑ ความแปลกใหม่ในการน าเสนอ      ๑๐ คะแนน  

- มีการทดลองท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจ (๕ คะแนน)  
- ใช้เทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจ (๕ คะแนน)  

             ๔.๒.๒ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    ๑๐ คะแนน  
- อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อน า ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้   

(๕ คะแนน)  
- เช่ือมโยงความรู้จากหลักการทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ

ยกตัวอย่าง ได้ชัดเจน น่าสนใจ (๕ คะแนน)  
             ๔.๒.๓ ความสามารถในการกระตุ้นความสนใจ     ๑๐ คะแนน  

- กระตุ้นความสนใจของผู้ชมให้เกิดข้อสงสัยท่ีน าไปสู่การหาค าตอบของการทดลองได้  
(๕ คะแนน)  

- การทดลองสนุกสนาน ต่ืนเต้นเร้าใจ หรือ ชวนติดตาม (๕ คะแนน) 
       ๔.๓ การแสดง (๓๕ คะแนน)  
             ๔.๓.๑ ความต่อเนื่องและปฏิภาณไหวพริบในการแสดง    ๑๐ คะแนน  

- การแสดงมีความต่อเนื่องไม่ติดขัด (๕ คะแนน)  
- ผู้แสดงมีปฏิภาณไหวพริบหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (๕ คะแนน)  

             ๔.๓.๒ การส่ือสารและการใช้ภาษา      ๑๐ คะแนน  
- มีการพูดชัดถ้อย ชัดค า ออกเสียงถูกอักขระวิธี สุภาพและเหมาะสม  
 



             ๔.๓.๓ การมีส่วนร่วมของผู้ชม       ๕ คะแนน  
- ผู้ชมมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการท าการทดลอง  

             ๔.๓.๔ ความปลอดภัยในการแสดง ๕ คะแนน  
- มีการทดลองท่ีปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้แสดงและผู้ชม หลังการแสดงต้องท า

ความสะอาดเวทีให้อยู่ในสภาพพร้อมส าหรับการแข่งขันล าดับต่อไป  
             ๔.๓.5 วัสดุ อุปกรณ์ ในการแสดง       ๕ คะแนน  

- วัสดุท่ีน าขึ้นมาบนเวทีจะต้องน ามาใช้ประกอบการแสดง มีความประหยัด และเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม 

             ๔.๓.6 เวลาในการแสดง        ๕ คะแนน  
- เวลาในการแสดง ๑๓-๑๕ นาที 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนสงวนหญงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. รูปแบบการเขียนรายงาน 
 

(ปกนอก) 
 
 
 
 

รายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) 
เรื่อง................................................................................................................. 

 
 
 
 

โดย 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 

 
 
 
 

ครูท่ีปรึกษา 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 

 
 
 
 

โรงเรียน.................................................................................ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา................................ 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  (Science  Show) 

ระดับช้ัน....................................... 
เนื่องในงาน.................................. ครั้งท่ี................. 
วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ.............. 

 
 
 
 

 



(ปกใน) 
 
 

 
เรื่อง................................................................................................................. 

 
 
 
 

โดย 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 

 
 
 
 

ครูท่ีปรึกษา 
1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนประกอบรายงานการแสดง 
1. ค าน า 
2. สารบัญ 
3. มูลเหตุจูงใจ 
4. เนื้อหาโดยย่อ 

  - ช่ือการทดลอง 
  - วัสดุ อุปกรณ์ 
  - วิธีการทดลอง/ขั้นตอนการทดลอง 
  - ผลการทดลอง 
  - การน าหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ 
  - การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

5. บรรณานุกรม (ไม่จ ากัดจ านวนหน้า) 
6. ภาคผนวก  จ านวนไม่เกิน 5 หน้า 

  หมายเหตุ  ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษ  ขนาดเอ 4  พิมพ์หน้าเดียว  
ความยาวไม่เกิน  5  หน้า  (จากข้อ 1-4)  อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 5 หน้า และบรรณานุกรมไม่จ ากัด
จ านวนหน้า  และส่งรายงาน  จ านวน 6 ชุด 
   - ส่งเอกสารให้คณะกรรมการในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ระดบัมัธยมศกึษา 

 
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 3 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1 ทีม (3 คน) 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมช่ือครูผู้ฝึกสอนไม่เกินทีมละ ๒ คน ตามแบบฟอร์มท่ี

ก าหนด 
    3.2 ขอบข่ายการด าเนินการแข่งขัน  แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 

๓.๒.๑ รอบท่ี ๑ กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเช้า)  
- ขอบข่ายของเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับช้ัน ความรู้  

ท่ัวไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบัน  
- ผู้เข้าแข่งขันท าข้อสอบแบบปรนัย ๔๐ ข้อ และข้อสอบแบบโจทย์สถานการณ์ตามแนว 

การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จ านวน ๒ ข้อ (เวลาท่ีใช้แข่งขัน ๖๐ นาที) แบ่งเนื้อหา ดังนี้  
          ๑) เนื้อหาท่ัวไป แบบปรนัย ๒๐ ข้อ (ครอบคลุมสาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ อย่างละเท่า ๆ กัน)  
          ๒) ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๒๐ ข้อ (บูรณา

การกับ สาระวิชาวิทยาศาสตร์)  
          ๓) โจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒ ข้อ (โจทย์

สถานการณ์ ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติท้ัง ๒ ข้อนั้น แต่ละข้อประกอบด้วยข้อค าถามย่อย
แบบเขียนอธิบาย ค าตอบ และแบบเลือกตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม) 

- ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จ านวน ๒๐ ข้อ คณะกรรมการเป็นผู้อ่านข้อค าถาม 
โดยไม่มีข้อค าถามปรากฏ หากมีรูปภาพประกอบข้อค าถามจะแสดงบนจอหรือในกระดาษค าตอบ ให้ผู้เข้า
แข่งขัน ฟังและตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบ (เวลาท่ีใช้แข่งขัน ๓๐ นาทีเวลาท่ีใช้ในแต่ละข้ออาจจะไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อค าถาม)  

 
 



– ผู้เข้าแข่งขันที่ท าคะแนนได้ล าดับท่ี ๑-๑๒ ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบท่ี ๒ ในกรณีท่ีมีทีมได้ 
คะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับจากคะแนนโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  
หากคะแนนดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้พิจารณาจากการตอบปัญหาสดบนเวที หากคะแนนดังกล่าวยังเท่ากัน
อีก ให้พิจารณาคะแนนในส่วนความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากคะแนน
ดังกล่าว ยังเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนในส่วนของเนื้อหาท่ัวไป 

๓.๒.๒ รอบท่ี ๒ กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคบ่าย เวลาท่ีใช้ 
แข่งขัน ๒ ช่ัวโมง) คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานการณ์ปัญหา และผู้เข้าแข่งขันด าเนินการแก้ปัญหา 
ตามสถานการณ์ โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็น  

๓.๒.๓ ในกรณีท่ีทีมผู้ชนะได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนกระบวนการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ หากคะแนนรวมยังเท่ากันให้จัดล าดับจากคะแนนโจทย์สถานการณ์ตามแนวการ
ประเมินผลนักเรียน นานาชาติ หากคะแนนดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้พิจารณาจากการตอบปัญหาสดบนเวที 
หากคะแนนดังกล่าวยัง เท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนในส่วนความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หากคะแนน ดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนในส่วนของเนื้อหาท่ัวไป  

๓.๒.๔ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ข้อสอบ สถานการณ์ปัญหา กระดาษค าตอบ คณะกรรมการเป็นผู้จัด 
เตรียม โดยข้อสอบและกระดาษค าตอบ แจกผู้เข้าแข่งทุกทีมในวันแข่งขัน ทีมละ ๑ ฉบับ และไม่อนุญาต
ให้น าเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยค านวณอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน  

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
     4.1 กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๔.๑.๑ เนื้อหาท่ัวไป แบบปรนัย ๒๐ ข้อ ข้อ ๆ ละ ๑ คะแนน รวม ๒๐ คะแนน 

๔.๑.๒ ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์๒๐ ข้อ ๆ ละ ๑ คะแนน   
รวม ๒๐ คะแนน 

๔.๑.๓ โจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒ ข้อๆ ละ ๑๐ คะแนน  
รวม ๒๐ คะแนน 

๔.๑.๔ ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวทีจ านวน ๒๐ ข้อ ๆ ละ ๒ คะแนน รวม ๔๐ คะแนน 
     4.2 กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๔.๒.๑ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ๑๐ คะแนน  
๔.๒.๒ การออกแบบการทดลอง  ๑๐ คะแนน  
๔.๒.๓ การปฏิบัติการทดลอง  ๓๐ คะแนน  
๔.๒.๔ การเขียนรายงานการทดลอง ๕๐ คะแนน แบ่งเป็น  

๑) ต้ังช่ือเรื่อง    ๓ คะแนน  
๒) ก าหนดวัตถุประสงค์   ๕ คะแนน  
๓) ต้ังสมมติฐาน   ๔ คะแนน  
๔) ก าหนดตัวแปร   ๔ คะแนน  
๕) วัสดุอุปกรณ์    ๒ คะแนน  
๖) วิธีการทดลอง   ๑๒ คะแนน  
๗) บันทึกผลการทดลอง   ๑๐ คะแนน  
๘) อภิปรายและสรุปผลการทดลอง ๑๐ คะแนน  

๔.๓ น าคะแนนในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ รวมกันเป็นคะแนน ๒๐๐ คะแนน แล้วคิดค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 

 



5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง 326 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์
ระดบัประถมศกึษา 

 
1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1  เด่ียว 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 การส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  

  ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมช่ือครูผู้ฝึกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
3.2 การจัดการแข่งขัน 

การแข่งขันทุกระดับมีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้  
       รอบท่ี 1 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข 
ผลลัพธ์ 2 หลัก  

รอบท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข 
ผลลัพธ์ 3 หลัก  

เมื่อเสร็จส้ินการแข่งขันรอบท่ี 1 ให้พัก 10 นาที  
    หมายเหตุ ให้คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ข้อท่ี 5 ประกอบการด าเนินการ  

3.3 วิธีการแข่งขัน  
3.3.1 ช้ีแจงระเบียบการแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงกันก่อน

เริ่ม การแข่งขัน    
3.3.2 ใช้โปรแกรม GSP ตามท่ีส่วนกลางก าหนดไว้ให้เท่านั้น เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน

เตรียม ความพร้อมในการแข่งขันระดับชาติ ห้ามน าไปปรับเปล่ียน จะมีไฟล์แนบให้ท้ังระดับ
ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา  

3.3.3 ใช้กระดาษค าตอบ ขนาด 
๑

๔
 ของกระดาษ A4 ดังตัวอย่าง ในการแข่งขันทุกระดับ 

 
 
 
 



ชื่อ-สกุล ........................................................... โรงเรียน........................................... เลขที่.. ............. 
ข้อ.............. 

วิธีการและค าตอบ 
 
 
 
 

พื้นท่ีส าหรับทดเลข 

  3.3.4 แจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ  
3.3.5 ให้นักเรียนเขียนช่ือ – สกุล โรงเรียน เลขท่ีนั่ง และหมายเลขข้อ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม

การแข่งขันในแต่ละรอบ และห้ามเขียนข้อความอื่น ๆ จากท่ีก าหนด  
3.3.6 เริ่มการแข่งขันโดยสุ่มเลขโดดจากโปรแกรม GSP ท่ีทางส่วนกลางจัดไว้ให้เป็นโจทย์

และ ผลลัพธ์ ซึ่งเลขโดดในโจทย์ท่ีสุ่มได้ต้องไม่ซ้าเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัว
เดียวเท่านั้น เช่น  

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว สุ่มได้เป็น 6616 มี 6 ซ้าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ  
         สุ่มได้เป็น 0054 มี 0 ซ้าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่  

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว สุ่มได้เป็น 43445 มี 4 ซ้าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ  
    สุ่มได้เป็น 20703 มี 0 ซ้าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม ่ 

ช้ีแจงเพิ่มเติมในคู่มือ  
3.3.7 เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ และด าเนินการแข่งขัน  

ต่อเนื่องจนครบทุกข้อ (ไม่มีการหยุดพักในแต่ละข้อเพื่อตรวจให้คะแนน/ไม่มีการเฉลยทีละข้อให้
นักเรียนผู้เข้า แข่งขันรับทราบก่อนเสร็จส้ินการแข่งขัน) 

3.4 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.4.1 การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6) ใช้การ 

ด าเนินการ ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง หรือถอดรากอันดับท่ี n ท่ีเป็นจ านวน
เต็มบวกเท่านั้น เพื่อ หาผลลัพธ์ ในการถอดรากต้องใส่อันดับท่ีของรากจากตัวเลขท่ีสุ่มจากโจทย์ 
ยกเว้นรากอันดับท่ีสอง ในการ ถอดรากอันดับท่ี n อนุญาตให้ใช้เพียงช้ันเดียว และไม่อนุญาตให้ใช้
รากอนันต์ และให้เขียนแสดงวิธีคิดทีละ ขั้นตอน หรือเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและค าตอบ
ในรูปของสมการก็ได้ เช่น 

สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก  
ตัวอย่างท่ี 1   โจทย์ท่ีสุ่ม   ผลลัพธ์  

4 9 5 7      88  
วิธีคิด       9  7  = 63  

         √4      = 2  
        52       = 25  
63 + 25 = 88  

หรือ นักเรียน เขียน (9  7) + 5√4 = 63 + 25 = 88 ก็ได้ 
 

 



สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก  
ตัวอย่างท่ี 2   โจทย์ท่ีสุ่ม   ผลลัพธ์  

2 8 4 3 9      757  
วิธีคิด  (√4)

8  3 - (9 + 2) = 768 – 11 = 757  
 

ตัวอย่างท่ี 3   โจทย์ท่ีสุ่ม   ผลลัพธ์  
2 2 4 5 3     182  

วิธีคิด  (3𝑥2)√4 × 5 + 2 = 182 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
4.1 ผู้ท่ีได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน  

        4.2 ถ้าไม่มีผู้ใดได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ท่ีสุ่มได้ ผู้ท่ีได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากท่ีสุด และ 
วิธีการถูกต้อง เป็นผู้ได้คะแนน ไม่ว่าผลลัพธ์ท่ีต้องการจะเป็นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ท่ีได้ต้องเป็นจ านวนเต็ม 
เท่านั้น) เช่น ต้องการผลลัพธ์ 99 มีผู้ได้ค าตอบ 100 และ 98 ซึ่งวิธีการถูกต้องท้ัง 2 ค าตอบ ได้คะแนนท้ังคู่ 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้องมัลติมีเดีย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์
ระดบัประถมศกึษา 

 
2. การแข่งขันเวทคณิต 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1  เด่ียว 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอยีดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ช้ีแจงระเบียบการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มการแข่งขัน 
3.2 ใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน 
3.3 อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์เข้าไปในห้องสอบแข่งขัน ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ 

ปากกาลบค าผิด ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 
3.4 ไม่อนุญาตให้น านาฬิกาดิจิตอล เครื่องมือค านวณ เครื่องมือส่ือสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ  

วิธีการจัดการแข่งขันการสอบ ฉบับที่ 1  
1. ในการสอบ เมื่อผู้แข่งขันเข้านั่งประจ าท่ีเรียบร้อยแล้ว กรรมการจะวางข้อสอบโดยคว่ า 

ข้อสอบ ไว้ด้านซ้ายมือของผู้แข่งขันจนครบทุกคน กรรมการจะให้สัญญาณเพื่อให้นักเรียนกรอกช่ือ 
นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ให้เรียบร้อย แล้วคว่ าข้อสอบไว้ที่เดิมโดยเรียงตามล าดับตอนท่ี 4 การหารไว้ล่างสุด
ตามด้วย การคูณ การลบ และการบวก ตามล าดับ (ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่ากรรมการจะให้สัญญาณ)  

2. การสอบข้อสอบฉบับท่ี 1 ตอนท่ี 1 การบวก เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มท าข้อสอบ ให้
ผู้แข่งขันเริ่มท าข้อสอบ จับเวลา 5 นาที เมื่อหมดเวลา ให้ผู้แข่งขันวางดินสอ/ปากกา และวางข้อสอบ ไว้
ด้านขวามือของผู้แข่งขัน กรรมการเก็บข้อสอบตอนท่ี 1 การบวก  

3. การสอบข้อสอบฉบับท่ี 1 ตอนท่ี 2 การลบ เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มท าข้อสอบให้ผู้ 
แข่งขันเริ่มท าข้อสอบ จับเวลา 5 นาที เมื่อหมดเวลา ให้ผู้แข่งขันวางดินสอ/ปากกา และวางข้อสอบไว้ด้าน 
ขวามือของผู้แข่งขัน กรรมการเก็บข้อสอบตอนท่ี 2 การลบ  

4. การสอบข้อสอบฉบับท่ี 1 ตอนท่ี 3 การคูณ เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มท าข้อสอบให้ผู้ 
แข่งขันเริ่มท าข้อสอบ จับเวลา 5 นาที เมื่อหมดเวลา ให้ผู้แข่งขันวางดินสอ/ปากกา และวางข้อสอบไว้ด้าน 
ขวามือของผู้แข่งขัน กรรมการเก็บข้อสอบตอนท่ี 3 การคูณ  



5. การสอบข้อสอบฉบับท่ี 1 ตอนท่ี 4 การหาร เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มท าข้อสอบให้ผู้ 
แข่งขันเริ่มท าข้อสอบ จับเวลา 5 นาที เมื่อหมดเวลา ให้ผู้แข่งขันวางดินสอ/ปากกา และวางข้อสอบไว้
ด้าน ขวามือของผู้แข่งขัน กรรมการเก็บข้อสอบตอนท่ี 4 การหาร 

วิธีการจัดการแข่งขันการสอบ ฉบับที่ 2  
1. ในการสอบ เมื่อผู้แข่งขันเข้านั่งประจ าท่ีเรียบร้อยแล้ว กรรมการจะวางข้อสอบโดยคว่ า

ข้อสอบ ไว้ด้านซ้ายมือของผู้แข่งขันจนครบทุกคน กรรมการจะให้สัญญาณเพื่อให้นักเรียนกรอกช่ือ 
นามสกุล ช้ัน โรงเรียน ให้เรียบร้อย แล้วคว่ าข้อสอบไว้ท่ีเดิม (ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่ากรรมการจะให้
สัญญาณ)  

2. เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มท าข้อสอบ ให้ผู้แข่งขันเริ่มท าข้อสอบฉบับท่ี 2 จับเวลา  
๖0 นาที เมื่อหมดเวลา ให้ผู้แข่งขันวางปากกา/ดินสอ และวางข้อสอบไว้ด้านขวามือของผู้แข่งขัน 
กรรมการเก็บข้อสอบ ฉบับท่ี 2 

4.  โครงสร้างข้อสอบ  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ฉบับที่ โครงสร้างข้อสอบ 
จ านวน

ข้อ 
คะแนน 

คะแนน
รวม 

เวลา
(นาที) 

1 
ประเภท
การเขียน
ค าตอบ 

การบวกจ านวนเต็มบวก 3 – 5 หลัก 3 จ านวน 10 10 
30 5 การบวกจ านวนเต็มบวก 4 - 6 หลัก 4 จ านวน 10 10 

การบวกจ านวนเต็มบวก 6 - 7 หลัก 5 จ านวน 10 10 
การลบตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 3 - 4 หลัก ตัวลบจ านวนเต็มบวก 
3 หลัก ผลลบเป็นจ านวนเต็มบวก 

10 10 

30 5 
การลบตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 4 - 5 หลัก ตัวลบจ านวนเต็มบวก 
3 - 4 หลัก ผลลบเป็นจ านวนเต็มบวก 

10 10 

การลบตัวต้ังจ านวนเต็มบวก 5 – 7 หลัก ตัวลบจ านวนเต็มบวก 5 - 7 
หลัก ผลลบเป็นจ านวนเต็มบวก 

10 10 

การคูณจ านวนเต็มบวก 2 - 3 หลัก กับ จ านวนเต็มบวก 2 - 3 หลัก 5 5 
20 5 การคูณจ านวนเต็มบวก 3 - 4 หลัก กับ จ านวนเต็มบวก 2 – 3 หลัก 5 5 

การคูณจ านวนเต็มบวก 3 - 5 หลัก กับ จ านวนเต็มบวก 2 – 3  หลัก 10 10 
การหารตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 3 - 4 หลัก ตัวหารจ านวนเต็มบวก 
2 - 3 หลักผลหารลงตัว หรือ ไม่ลงตัว (ตอบเป็นเศษเหลือ) 

10 10 
20 5 

 การหารตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 4 - 5 หลัก ตัวหารจ านวนเต็มบวก 2 – 4 
หลัก ผลหารลงตัว หรือ ไม่ลงตัว (ตอบเป็นเศษเหลือ) 

10 10 

    
 
 
 
 



ฉบับที่ โครงสร้างข้อสอบ 
จ านวน

ข้อ 
คะแนน 

คะแนน
รวม 

เวลา
(นาที) 

2
ประเภท
แสดงวิธี 

ตอนท่ี 1  การบวกแบบทดจุด 

60 

การบวกจ านวนเต็มบวก ๓ – 5 หลัก 3 จ านวน 10 10 
24 การบวกจ านวนเต็มบวก 4 – 6 หลัก 4 จ านวน 10 10 

การบวกจ านวนเต็มบวก 6 – 7 หลัก 5 จ านวน   
ตอนท่ี 2  การลบ ( 2 จ านวน ) 
การลบโดยใช้หลักทบสิบ ตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 5 – 7 หลัก 
ตัวลบจ านวนเต็มบวก 5 – 7 หลัก ผลลบเป็นจ านวนเต็มบวก 

2 6 

24 

การลบโดยใช้หลักทบสิบทบเก้า ตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 5 – 7 หลัก 
ตัวลบจ านวนเต็มบวก 5 – 7 หลัก ผลลบเป็นจ านวนเต็มบวก 

2 6 

การลบโดยใช้การลบตรงหลัก ตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 5 – 7 หลัก 
ตัวลบจ านวนเต็มบวก 5 – 7 หลัก ผลลบเป็นจ านวนเต็มบวก 

2 6 

การลบโดยใช้วิธีนิขิลัม ตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 5 – 7 หลัก 
ตัวลบจ านวนเต็มบวก 5 – 7 หลัก ผลลบเป็นจ านวนเต็มบวก 

2 6 

ตอนท่ี 3  การบวกลบระคน 
การบวกลบระคน จ านวนเต็มบวก 3 – 4 หลัก ๔ จ านวน ผลลัพธ์เป็น
จ านวนเต็มบวก 

1 4 4 

ตอนท่ี 4  การคูณ ( 2 จ านวน ) 
การคูณโดยการจัดต าแหน่งผลคูณ จ านวนเต็มบวก 3 หลัก กับ 
จ านวนเต็มบวก 2 หลัก 

2 6 

24 
การคูณแนวตั้งและแนวไขว้จ านวนเต็มบวก 3 หลัก กับ 
จ านวนเต็มบวก 3 หลัก 

3 9 

การคูณโดยวิธีเบ่ียงฐาน จ านวนเต็มบวก 2 - 3 หลัก กับ 
จ านวนเต็มบวก 2 - 3 หลัก 

3 9 

ตอนท่ี 5  การหาร ( 2 จ านวน ) 
การหารโดยใช้วิธีนิขิลัม ตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 3 หลัก 
ตัวหารจ านวนเต็มบวก 2 หลัก ผลหารลงตัว 

4 12 
24 

การหารโดยใช้วิธีพาราวารท การหารตัวตั้งจ านวนเต็มบวก 
3 หลัก ตัวหารจ านวนเต็มบวก 2 หลัก ผลหารลงตัว 

4 12 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
ใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน โดยข้อสอบแบ่งเป็น ๒ ฉบับ ผู้เข้าแข่งขันได้รับข้อสอบ  

คนละ ๑ ชุด ดังนี้     
     ฉบับท่ี ๑ ข้อสอบประเภทเขียนค าตอบ แบ่งเป็น ๔ ตอน รวม 100 คะแนน ได้แก่  

ตอนท่ี ๑ การบวก จ านวน 30 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน   ก าหนดเวลา 5 นาที  
ตอนท่ี ๒ การลบ  จ านวน 30 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน   ก าหนดเวลา 5 นาที 
ตอนท่ี ๓ การคูณ  จ านวน 20 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน   ก าหนดเวลา 5 นาที 
ตอนท่ี ๔ การหาร  จ านวน 20 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน   ก าหนดเวลา 5 นาที 

ฉบับท่ี ๒ ข้อสอบประเภทแสดงวิธีท าและตอบ รวม 100 คะแนน ก าหนดเวลา 60 นาที  
ตอนท่ี 1 การบวก   จ านวน 8 ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน  
ตอนท่ี 2 การลบ   จ านวน 8 ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน  
ตอนท่ี 3 การบวกลบระคน จ านวน 1 ข้อ  ข้อละ 4 คะแนน  
ตอนท่ี 4 การคูณ   จ านวน 8 ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน  
ตอนท่ี 5 การหาร   จ านวน 8 ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน       

6. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง 816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร ์
ระดบัประถมศกึษา 

 
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 – 6  

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1 เด่ียว 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ส่งรายช่ือนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมช่ือครูผู้ฝึกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอร์มท่ี

ก าหนด 
3.2 กิจกรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัด  

- ความสามารถในการคิดเลขเร็ว และการคิดค านวณ  
- ความสามารถของการแก้โจทย์ปัญหา  

3.3 แบบทดสอบในแต่ละระดับช้ันใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติและแนวการประเมิน
นักเรียนระดับ นานาชาติ (PISA) โดยใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนท่ีเข้าแข่งขันท า
แบบทดสอบ ท้ังหมด 3 ตอนดังนี้  

ตอนท่ี 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
ตอนท่ี 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบวัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดค านวณ  

จ านวน 20 ข้อ  

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน 

รวม ๖0 คะแนน  
ตอนท่ี 2 แบบทดสอบปรนั ยชนิดเ ติมค าตอบ จ านวน 20 ข้อ ข้อละ ๒  คะแนน  

รวม ๔0 คะแนน  
 
 
 
 



5. เกณฑ์การตัดสิน 
ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบแล้วน าคะแนนรวมมาคิดเทียบ

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง 841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 
 

1. การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไป (English Quiz) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) 
1.2  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3 ) 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1  ทีม ( 2 คน ) 

3.  วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1  ผู้เข้าแข่งขันท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (แบบปรนัย) จ านวน 30 ข้อ ในเวลา 30 นาที 
3.2  คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
3.3  ทีมท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 20 คะแนนขึ้นไปจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 
3.4  ฟังค าถามจ านวน 20 ข้อ ซึ่งอ่านโดยเจ้าของภาษาแล้วเขียนตอบค าถาม 
3.5  กรรมการตรวจข้อสอบโดยรวมคะแนนผลการแข่งขันทั้ง 2 รอบ เทียบจากเกณฑ์การตัดสิน

ดังนี ้
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

4. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ระดับประถมศึกษา แข่งท่ีห้อง 11403 
ระดับมัธยมศึกษา  แข่งท่ีห้อง 11401 

 
หมายเหตุ  ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกามาเอง 
 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 
 

2. การแข่งขันสะกดค า Spelling Bee 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 
1.2  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3 ) 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1   ทีม ( 2 คน ) 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 รอบคัดเลือก 

  กรรมการเจ้าของภาษา พูดค าศัพท์ค าละ 2 ครั้ง และพูดประโยคท่ีมีค าศัพท์นั้น ๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้า
แข่งขันเข้าใจค าศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนค าศัพท์จ านวน 20 ค าลงในกระดาษท่ีกรรมการเตรียมไว้ให้ 
โดยผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการเขียนค าศัพท์ 20 วินาทีต่อ 1 ค า โดยคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบท่ีสองจ านวน  
10 คน 

3.2 รอบท่ีสอง 
 กรรมการเจ้าของภาษา พูดค าศัพท์ค าละ 2 ครั้ง และพูดประโยคท่ีมีค าศัพท์นั้น ๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้า
แข่งขันเข้าใจค าศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนค าศัพท์จ านวน 20 ค าลงในกระดาษท่ีกรรมการเตรียมไว้ให้ 
โดยผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการเขียนค าศัพท์ 20 วินาทีต่อ 1 ค า โดยคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจ านวน 3 
คน 

3.3 รอบชิงชนะเลิศ 
กรรมการเจ้าของภาษา พูดค าศัพท์ค าละ 2 ครั้ง และพูดประโยคท่ีมีค าศัพท์นั้น ๆ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้า

แข่งขันเข้าใจค าศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันสะกดค าศัพท์นั้นต่อหน้ากรรมการเจ้าของภาษาทีละตัวอักษร คนละ 
10 ค า โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ใช้ค าศัพท์ชุดใหม่ทดสอบจนกว่าจะได้ผู้
ชนะเรียงตามล าดับ 

 
หมายเหตุ  ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกามาเอง 
 
 
 
 

 



4. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

 
5. สถานที่ท าการแข่งขัน 

ระดับประถมศึกษา แข่งท่ีห้อง 11405 
ระดับมัธยมศึกษา  แข่งท่ีห้อง 11406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
 

1. การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓  

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1  เด่ียว 

๒.๒ จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ ๑ คน 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 เนื้อหาบทอาขยานท่ีน ามาใช้แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ประกอบด้วยบทอาขยานบท

หลัก และบทอาขยานบทเลือกของแต่ละช้ันปี จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
บทอาขยานภาษาไทย  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และให้ผู้เข้าแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ
โดยไม่ดูบท 

3.2 คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลัก ๕ บท โดยด าเนินการดงันี ้

๑) ให้ตัวแทนกรรมการจับฉลากบทอาขยานจ านวน ๑ บท จาก ๕ บทเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันใช้
เป็นบทท่อง 

๒) นักเรียนท่ีเข้าแข่งขันไม่ต้องแนะน าตัวเองต่อคณะกรรมการ 
3.3 เวลาในการท่องบทอาขยานท านองเสนาะขึ้นอยู่กับเนื้อหาบทอาขยาน 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
4.1 ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
4.2 ถูกต้องตามอักขรวิธี เช่น การอ่านค า การออกเสียงค าควบกล้ า ร, ล ฯลฯ  (ออกเสียงผิด ๑ 
ครั้ง หัก ๒ คะแนน)  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
4.3 น้ าเสียง เช่น ความไพเราะ ความหนักเบาและความชัดเจน ฯลฯ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
4.4 ให้อารมณ์ความรู้สึกท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
5.5 บุคลิกภาพมั่นใจ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 



5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง ๘๒๖ เก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน 
ห้อง ๘๒๔ แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
ห้อง ๘๒๕ แข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
 

2. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓  

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1 ทีม ( 2 คน) 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 กรรมการก าหนดหัวข้อท่ีจะใช้ในการแข่งขัน จ านวน ๓ หัวข้อ 
3.2 ให้นักเรียนเลือกผู้แทน ๑ คน จับฉลากหัวข้อ แล้วน าหัวข้อท่ีจับฉลากได้ไปแต่งบทร้อยกรอง 

๑) ช้ัน ป. ๔ - ๖ แต่งกลอนส่ี จ านวน ๔ บท 

   ๒) ช้ัน ม. ๑ - ๓ แต่งกาพย์ยานี ๑๑ จ านวน ๖ บท 

๓.๓ ใช้เวลาในการแต่งค าประพันธ์ ๑ ช่ัวโมง 

      * บทร้อยกรองท่ีผิดฉันทลักษณ์ต่อไปนี้ กรรมการจะไม่น าไปตรวจให้คะแนน 

๑) ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 

   ๒) กรณีแต่งกลอนส่ี หรือกาพย์ยานี ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 

   ๓) กรณีแต่งโคลงส่ีสุภาพไม่มีการร้อยโคลง 

   ๔) วางต าแหน่งค าเอกและค าโทในโคลงส่ีสุภาพไม่ถูกต าแหน่ง 

   ๕) ใช้สระเสียงส้ัน สัมผัสกับสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ใจ”สัมผัส กับ“กาย”) 

   ๖) เขียนไม่ครบตามท่ีก าหนด 

 
 
 
 



4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
4.1 ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 

   - เขียนตัวสะกดการันต์ผิด หักค าละ ๑ คะแนน 

   - มีสัมผัสซ้ า หักคะแนนต าแหน่งละ ๒ คะแนน 

4.2 ความคิดและเนื้อหา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

   - ตรงประเด็น หมายความว่า นักเรียนจะต้องใช้หัวข้อท่ีก าหนดให้เป็นแกนเรื่อง 

   - เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า เนื้อหาท่ีนักเรียนเสนอนั้นให้แง่คิดท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น แง่คิดในการด ารงชีวิต การเข้าใจสังคม การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

- เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมายความว่า แนวความคิดท่ีเสนอในเนื้อหาไม่ค่อยมีใคร
กล่าวถึง เป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ 

4.3 กวีโวหาร คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

   - เลือกใช้ค าเหมาะแก่เนื้อหาและบริบท 

   - เล่นสัมผัสอักษร เล่นค าไพเราะสละสลวยและราบรื่น ช่วยให้ค าประพันธ์ไพเราะ
ยิ่งขึ้น 

- ใช้โวหารต่าง ๆ ส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ เช่น กล่าวเปรียบเทียบใช้
อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน เป็นต้น 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง ๘๒๒ แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 

ห้อง ๘๒๓ แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 
 

 



 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดบัประถมศกึษา 

 

1. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖      
1.2 ต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น  
1.3 ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสถานศึกษา 
1.4 ผู้เข้าประกวดต้องแต่งชุดนักเรียนของสถาบันศึกษาท่ีตนสังกัดอยู่ 
1.5 นักเรียนสามารถสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรตันตรัย ท านองสรภัญญะได้ตามบทท่ีก าหนด 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1  ทีมละ ๕   คน  (ตัวส ารอง ๒ คน) 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
บทสวดท่ีใช้ในการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ  

3.1 บทบูชาพระรัตนตรัย (อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ฯลฯ) 
3.2 บทนมัสการพระพุทธเจ้า (นโมตัสสะ ภควโต ฯลฯ) 
3.3 บทพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิติปิโส ภควา ฯลฯ) สวดท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย 
3.4 บทพุทธคุณ ภาษาไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) สวดท านองสรภัญญะ 
3.5 บทธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโตฯลฯ) สวดท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย 
3.6 บทธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) สวดท านองสรภัญญะ  

3.7 บทสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปฏิปันโน ภควโต ฯลฯ) สวดท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย 

3.8 บทสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ) สวดท านองสรภัญญะ 
3.9 บทชยสิทธิคาถา (พาหุง) ภาษาบาลี (พาหุง ฯลฯ) สวดท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วย 
3.10 บทชยสิทธิคาถา (พาหุง) ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์... ฯลฯ) สวดท านองสรภัญญะ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
4.1 ความถูกต้องของอักขระ  ๒๐ คะแนน 
4.2 ความถูกต้องของจังหวะ  ๒๐ คะแนน 
4.3 ความถูกต้องของท านอง  ๒๐ คะแนน 
4.4 ความไพเราะของน้ าเสียง  ๒๐ คะแนน 
4.5 ความพร้อมเพรียงโดยรวม ๑๐ คะแนน 
4.6 มารยาทและท่าทาง  ๑๐ คะแนน 



5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง ๙๓๒  (อาคาร ๙  โรงเรียนสงวนหญงิ) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดบัมัธยมศกึษา 

 
2. การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓      

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1 ทีม  ( ๓ คน ) 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1  ให้รายงานตัว ณ สถานท่ีแข่งขันภายในเวลาท่ีก าหนด  
3.2 มาสายหลังการแข่งขัน ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องแข่งขัน 

3.3 ขอบข่ายเนื้อหาท่ีใช้ในการแข่งขัน  

- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
- สาระหน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวติในสังคม  
- สาระเศรษฐศาสตร์  
- สาระประวัติศาสตร์  
- สาระภูมิศาสตร์  

4. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

5. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง ๙๒๔  (อาคาร ๙  โรงเรียนสงวนหญงิ) 
 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
1. การแข่งขันการสร้างการต์นูเรื่องสัน้ (Comic Strip) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1 ทีม (๒ คน)  

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง โดยมี

ระบบปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Windows ๘, Memory ไม่น้อยกว่า ๑ GB, CPU ไม่น้อยกว่า ๑.๒ GHz, VGA 
CARD ไม่น้อย กว่า ๖๔ Mb และไม่มีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.2 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)  
3.3 นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อท่ีคณะกรรมการก าหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน 
3.4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ในลักษณะ 

การ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) โดยเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์ มีการล าดับเรื่องราว
เป็นกรอบย่อย ๆ อาจมีขนาดของกรอบแตกต่างกัน ไม่จ ากัดจ านวนกรอบ ใน ๑ หน้าจอ ขนาด A๔ 
แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ท้ังนี้ให้นักเรียนสร้างช้ินงานจากการสร้างลายเส้นขึ้นเองเท่านั้น 

3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ในลักษณะ การ์ตูน
เรื่องส้ัน (Comic Strip) โดยเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์ มีการล าดับเรื่องราวเป็น
กรอบย่อย ๆ อาจมีขนาดของกรอบแตกต่างกัน ไม่จ ากัดจ านวนกรอบ จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ หน้ากระดาษ 
ขนาด A๔ แนวตั้ง หรือแนวนอนก็ได้ ท้ังนี้ให้นักเรียนสร้างช้ินงานจากการสร้างลายเส้นขึ้นเองเท่านั้น 

3.6 ไม่จ ากัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดต้ังโปรแกรมจาก CD หรือ DVD  
เท่านั้น ก่อนการแข่งขัน ๑ ช่ัวโมง หลังจากท่ีติดต้ังโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรือ DVD กับ
คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียนโดยเด็ดขาด 

3.7 ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ส่ือสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขันหากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการ
แข่งขัน 



 3.8 ไม่ให้ใช้เมาส์ปากกาในการแข่งขัน  
3.9 ใช้เวลาในการแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 
3.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

การ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic Strip) เป็นการวาดภาพเล่าเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่าง
สมบูรณ์แบบ ๒ มิติ เช่น การ์ตูนข าขันหลายกรอบ เป็นต้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มีการ
ล าดับเรื่องราวเป็นกรอบย่อย ๆ อาจมีขนาดของกรอบแตกต่างกัน ไม่จ ากัดจ านวนกรอบ สามารถ
ส่ือสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ จะมีข้อความหรือไม่ก็ได้ ลักษณะของพื้นหลังจะเป็นภาพวาด หรือสีเพียงอย่าง
เดียวก็ได้ และยังคงรักษาบุคลิกของตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องไว้ใน ทุกกรอบตามล าดับเรื่องจนจบ  

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
4.1 ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน   ๓๐ คะแนน 
4.2 ความคิดสร้างสรรค์    ๒๕ คะแนน 
4.3 การออกแบบลักษณะของผลงาน   ๒๕ คะแนน 
4.4 ความสวยงาม    ๒๐ คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
2. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓  

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1 ทีม  ( ๒ คน ) 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 หน่วยจัดแข่งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ ๑ เครื่อง โดยมี

ระบบปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Windows ๗, Memory ไม่น้อยกว่า ๑ GB, CPU ไม่น้อยกว่า ๑.๒ GHz, VGA 
CARD ไม่น้อย กว่า ๖๔ Mb และไม่มีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ให้มีการใช้ระบบ
อินทราเน็ตภายใน Web Server และ FTP Server 

3.2 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ 
คลิปวิดีโอ และภาพเคล่ือนไหว ส าหรับใช้ในการแข่งขัน ท้ังนี้ ก าหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรท่ีกรรมการ
จัดเตรียมไว้ให้ เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม 

3.3 เป็นการแข่งขัน โดยไม่จ ากัดโปรแกรมท่ีใช้ในการแข่งขัน และอนุญาตให้นักเรียนติดต้ัง
โปรแกรม จาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน ๑ ช่ัวโมง หลังจากท่ีติดต้ังโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น 
CD หรือ DVD กับ คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรมให้นักเรียน
โดยเด็ดขาด 

3.4 ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ อนุญาตให้นักเรียนน าไฟล์ Front-End Frame Work 
ท่ีใช้ในการแข่งขันมาได้ 

3.5 นักเรียนสร้าง Webpage ตามหัวข้อท่ีคณะกรรมการก าหนดและ FTP ขึ้น Server ตาม 
Host ท่ีจัดเตรียมไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน และสามารถแสดงผลผ่าน Web Browser ดังนี้ 
Internet Explorer V.๑๐ ขึ้นไป, Google Chrome V.๔๔.00 ขึ้นไป หรือ Mozilla Firefox V.๔๒ ขึ้น
ไป ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

3.6 ห้ามน าเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ส่ือสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการ
แข่งขัน 

3.7 ใช้เวลาแข่งขัน ๓ ช่ัวโมง 



3.8 กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server ท่ีก าหนดไว้เท่านั้น 
3.9 วิธีการตรวจผลงาน 

- ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ ตรวจจากคอมพิวเตอร์ Server 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ตรวจจากคอมพิวเตอร์ Server และจากโทรศัพท์มือถือ

หรือแท็ปเล็ต ในรูปแบบ (Responsive Web Design) 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
4.1 ความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างของ Web page   ๒๕ คะแนน 
4.2 ความคิดสร้างสรรค์      ๒๐ คะแนน 
4.3 ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา    ๒๐ คะแนน 
4.4 ความสวยงาม      ๑๕ คะแนน 
4.5 สามารถ FTP ขึ้น Server ได้    ๑๐ คะแนน 
4.6 สามารถเช่ือมโยงลิงค์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  ๑๐ คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษา และพลศกึษา 
ระดบัประถมศกึษา 

 
1. การแข่งขันกระโดดเชือกหมู่   

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักกีฬาจะต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  เท่านั้น  โดย 

ไม่ก าหนดจ านวนว่าระดับช้ันใด 
1.2 นักกีฬาทุกคนต้องใส่ชุดกีฬาท่ีเหมือนกัน  ทุกคนต้องใส่รองเท้าผ้าใบ 
1.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับ เช่น แหวน นาฬิกา สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และอื่น ๆ   

ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ร่วมเล่นคนอื่น ๆ ได้ 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1  ชาย หญิง  ทีมละ  10  คน 
2.2  ก าหนดเวลาในการกระโดด  ทีมละ  3  นาที 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 นักกีฬารายงานตัว  เวลา  08.00 – 08.30 น.  ณ  สนามอาคารโดมหน้าเสาธง 
3.2 ผู้เล่นแต่ละทีมยืนท่ีบริเวณท่ีก าหนด  จ านวน  10  คน 
3.3 ผู้เล่นท่ีแกว่งเชือก  2  คน  เข้าประจ าท่ี 
3.4 เมื่อกรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่น  ให้ผู้ท่ีท าหน้าท่ีแกว่งเชือกท้ัง  2  คน  แกว่งเชือก   

ผู้เล่น 8 คนกระโดด 
   3.5 ให้ผู้เล่นกระโดดเชือกเข้าไปกระโดดเชือกต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ  ผู้แกว่งเชือกต้องแกว่งเชือก
ไม่หยุดจนครบตามเวลา 

3.6 กรณีท่ีผู้เล่นกระโดดเชือกเข้าไปครบทุกทีมหมดแล้ว  ให้นับจ านวนรอบมากท่ีสุดเป็นผู้ชนะ 
   3.7 ทีมท่ีมีผลการแข่งขันจ านวนรอบแรกมากท่ีสุด ล าดับท่ี 1 – 5  เข้ามาท าการแข่งขันในรอบ

ชิงชนะเลิศ 
3.8 กรรมการเป็นผู้ควบคุมการตัดสิน  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

 
 
 
 



4. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับถ้วยรางวัล เกียรตบิัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

5. สถานที่ท าการแข่งขัน 
สนามวอลเลย์บอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษา และพลศกึษา 
ระดบัมัธยมศกึษา 

 
2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1 ทีม  ทีมละ  2  คน  (ชาย 2 คนหรือหญิง 2 คน หรือ ชาย - หญิง รวมกัน 2 คน) 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 รายงานตัวเข้าแข่งขัน เวลา 08.00 – 08.30 น.  ณ  ห้อง  212   

3.2 เวลา  08.30  น.  เริ่มท าการแข่งขัน 
3.3 การแข่งขันตอบปัญหา  2  รอบ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 - รอบแรก  เป็นค าถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน  รวม  

60  คะแนน (สาระสุขศึกษา  30  ข้อ, สาระพลศึกษา 30 ข้อ)  เวลา  1  ช่ัวโมง 
 - รอบสอง  เป็นค าถามนักเรียนเขียนตอบ  จ านวน  20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 40 

คะแนน ค าถามเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระสุขศึกษา 10 ข้อ และสาระพลศึกษา 10 ข้อ  ใช้เวลาตอบ
ค าถาม  30  นาที 

3.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
4.1 รวมคะแนนท้ัง  2  รอบ 

   4.2 ในกรณีท่ีแต่ละทีมมีคะแนนเท่ากันให้กรรมการใช้ค าถามส ารองทีมละค าถามจนได้ทีมชนะ 
ล าดับท่ี 1 – 3 

 

 

 

 

 



5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
ห้อง 212  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษา และพลศกึษา 
 

3. การแข่งขันแอโรบิค 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  (รวมทีม)  
  1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (รวมทีม)  

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  (รวมทีม) 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  (รวมทีม) 
2.3 จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 10 คน  (ชาย 10 คนหรือหญิง 10 คน หรือชาย - หญิงรวมกัน 

10 คน)  และครูผู้สอนจ านวน  ทีมละไม่เกิน 3 คน 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 ในวันแข่งขัน  ให้รายงานตัวเข้าแข่งขัน  10  คน 
3.2 ทีมท่ีจะแข่งขันให้น าซีดีเพลงประกอบการแข่งขัน  ส่งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการก่อนการ

แข่งขันอย่างน้อย 30 นาที 
  3.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเหมาะสมกับชุดการแข่งขันแอโรบิค (ชุดรัดกุม ผมยาวรวบให้

เรียบร้อย) 
   3.4 การแข่งขันใช้เวลา 7 นาที  แต่อาจน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ไม่เกิน 30 วินาที  โดยเริ่มจับ
เวลา  เมื่อนักกีฬาเริ่มการเคล่ือนไหว  โดยใช้สัญญาณเริ่มต้นด้วยเสียง Beep  เดียวเท่านั้น  (ต้องใช้
นาฬิกาจับเวลา และประกาศเวลาท่ีใช้ในการแข่งขันของแต่ละทีม) 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
4.1 กรรมการควบคุมการตัดสิน  ประกอบด้วย 

      4.1.1  ประธานผู้ตัดสิน 
      4.1.2  กรรมการฝ่ายเทคนิค 
         4.1.3  กรรมการฝ่ายน าเสนอ 
   4.2 คะแนนเต็มร้อย  100 คะแนน 
      4.2.1  คะแนนกรรมการจากฝ่ายเทคนิค  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
     4.2.1.1  ความเป็นแอโรบิค   15  คะแนน 
     4.2.1.2  ความแข็งแรงและความอ่อนตัว  10  คะแนน  
    4.2.1.3  การเช่ือมท่าการเคล่ือนไหว  10  คะแนน  



     4.2.1.4  ความยากของท่า   10  คะแนน 
     4.2.1.5  ความสมบูรณ์ของท่า   10  คะแนน 
     4.2.1.6  ความปลอดภัยของการเคล่ือนไหว   5  คะแนน 

หมายเหตุ :  ความเป็นแอโรบิค  หมายถึง  ผู้เข้าแข่งชันจะไม่หยุดชะงัก ในขณะท าการแข่งขัน และ
จะต้องเคล่ือนไหวโดยใช้ท่าการเคล่ือนไหวบังคับพื้นฐาน  8  ท่าบังคับ  ได้แก่  

1. ลันจ์  (Lunge) 
2. ย่ าเท้า  (March) 
3. วิ่ง  (Jog) 
4. ยกเข่า  (Knee Lift) 
5. เตะ  (Kick) 
6. กระโดดสลับเท้า (Skip) 
7. กระโดดตบ  (Jack) 
8. ท่าแม่ไม้มวยไทยเข้าไปประยุกต์ เช่น หมัด เท้า เข้า ศอก หรือท่าไหว้ครูมวยไทย 

  4.2.2 คะแนนกรรมการจากฝ่ายน าเสนอ  40  คะแนน  ประกอบด้วย 
    4.2.2.1  ความพร้อมเพรียง     15  คะแนน 
    4.2.2.2  ท่าทางการแสดงออก/การลงจังหวะ/ความคิดสร้างสรรค์ 10  คะแนน 
    4.2.2.3  ความผิดพลาดการเคล่ือนไหว    10  คะแนน 
    4.2.2.4  เครื่องแต่งกาย (ชุดรัดกุม)      5  คะแนน 
 4.3 การหักคะแนน  ให้พิจารณาจากการณีต่อไปนี้ 
      4.3.1  ใช้เวลาแข่งขันน้อยกว่า  6  นาที  30  นาที  หรือใช้เวลาแข่งขันมากกว่า 7 นาทึ 

30 วินาที  หัก 1 คะแนน  ทุก  5  วินาที  แต่หักได้ไม่เกิน  10  คะแนน 
  4.3.2  การล้ าเส้น  อนุญาตให้เหยียบเส้นได้  แต่ไม่ล้ าออกนอกเส้นให้หักคะแนนครั้งละ  1  
คะแนน  แต่หักได้ไม่เกิน 10 คะแนน 

   4.4  หากมีการหักคะแนน  ต้องน าคะแนนท่ีหักไปลบจากคะแนนท่ีให้ 
   4.5  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 200 บาท 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
โดมหน้าเสาธง 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  
“90th Anniversary วิชาการโรงเรียนสงวนหญิง” 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
 

1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
1.2 เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 3  

2. ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
2.1  เด่ียว  (ไม่แยกชายหญิง) 

3. วิธีด าเนนิการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 เพลงท่ีใช้ในการประกวด 1 เพลง  โดยผู้ร้องเลือกมาเอง  ต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งตาม

ต้นฉบับของศิลปินไทยลูกทุ่งเท่านั้น 
3.2 ไม่มีรีวิว / หางเครื่อง / แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
3.3 ต้องน าแถบบันทึกเสียง / ซีดี / เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและสามารถ 

ตัด Guide  Melody  ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนไห้) 
3.4 จับฉลาก เพื่อเรียงล าดับก่อนการแข่งขัน  30 นาที 
3.5 ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จ านวน 3 ชุด 
3.6 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
3.7 กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ท้ังนี้ไม่เกินวรรคท่ี 2  ของเนื้อร้องท่อนท่ี 1  
หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด  กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีท่ีผิด 
3.8 ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 
4.1 น้ าเสียง  ความไพเราะของเสียง 30 คะแนน 
4.2 เทคนิคการขับร้อง  20 คะแนน 
4.3 จังหวะ ท านอง ถูกต้อง  20 คะแนน 
4.4 อักขระวิธีถูกต้อง   10 คะแนน 
4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์  10 คะแนน 
4.6 ความยากง่ายของเพลง  10 คะแนน 
 
 



5. เกณฑ์การตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับเงินรางวัล  500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล  300 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  200 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร   
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

6. สถานที่ท าการแข่งขัน 
 ห้องโสตทัศนศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


