
 

 

 

การแขงขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ 

 “ทีปงกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปดบานเหลือง-ฟา” 

วันศุกร  ท่ี  ๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๑.  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

     เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ – ๖     

๒.  ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

     ประเภทบุคคล สมัครไดไมเกินระดับช้ันละ  ๒  คน  

- คัดลายมือภาษาอังกฤษ “ตัวเขียน” โรงเรียนละ ๒ คน 

- คัดลายมือภาษาอังกฤษ “ตัวพิมพ” โรงเรียนละ ๒ คน 

๓.  เกณฑการแขงขัน 

   ๓.๑  ผูเขาแขงขันตองคัดลายมือภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมและบทความคัดลายมือท่ีคณะกรรมการแจกให

เทาน้ัน 

      ๓.๒  ผูเขาแขงขันคัดดวย  ปากกา  เทาน้ัน  

      ๓.๓  ผูเขาแขงขันตองเตรียมอุปกรณในการคัดลายมือ เชน  ปากกา  ปากกาลบคําผิด  มาเอง 

      ๓.๔  ผูเขาแขงขัน สามารถเขารวมคัดลายมือไดเพียง ๑ รายการ (ตัวเขียน หรือ ตัวพิมพ) 

๔.  เกณฑการตัดสิน  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

      ๔.๑ คะแนนความสวยงาม         ๒๐   คะแนน  

      ๔.๒ ความสะอาดเรียบรอย         ๑๕   คะแนน  

      ๔.๓ ความถูกตองตามเน้ือหา      ๑๕   คะแนน   

  ๕.  สถานท่ีลงทะเบียนและแขงขัน 

       ๕.๑   สถานท่ีลงทะเบียน  กองอํานวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

       ๕.๒   สถานท่ีแขงขัน  หอง ๒๓๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

๖.   รางวัลการแขงขัน นําคะแนนรวมมาคิดเทียบ เกณฑ การตัดสิน ดังน้ี  

  คะแนนรอยละ  ๘๐  ข้ึนไป รางวัลชนะเลิศ ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนรอยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนรอยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตรเขารวมแขงขัน 

ผลการตัดสินของกรรมการถือวาส้ินสุด 
 

ผูประสานงาน ครูศุภลักษณ เตียนนาย   หมายเลขโทรศัพท ๐๘๕-๐๗๕๒๐๐๘   
 



 

 

 

การแขงขัน Spelling Bee “ทีปงกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปดบานเหลือง-ฟา” 

วันศุกร  ท่ี  ๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

๑.  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

      เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ 

๒.  ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

      การแขงขันประเภทเด่ียว 

๓.  วิธีการดําเนินการแขงขันแตละประเภท 

      ๓.๑ ทําการแขงขัน ๒ รอบ 

      ๓.๒ กรรมการอานคําศัพท  คําละ ๒ คร้ัง  ผูเขาแขงขัน เขียนคําศัพท ลงในกระดาษท่ีเตรียมไวใหคํา

ศัพท 

มีจํานวน ๒๐ คํา   คําละ ๕ คะแนน  ผูท่ีมีคะแนนเกินคร่ึงหน่ึง มีสิทธ์ิเขาแขงขันในรอบท่ี ๒ 

      ๓.๓ คําศัพทสําหรับช้ันประถมปท่ี ๔ – ๖ ในหัวขอตอไปน้ี 

- Things - Animals 

- Fruits - Adjectives 

- Clothes - Vegetables 

- Verbs - Food and Drinks 

- Places - Family 

หมายเหตุ 

- การแขงขันรอบสอง (ชิงชนะเลิศ)  หมวดคําศัพทท่ีใชในการแขงเปนหมวดเดียวกับรอบแรก แตคํา

จะแตกตางกัน  

- การตัดสินผูชนะจะพิจารณาจากคะแนนในรอบสองเทาน้ัน 

๔.  สถานท่ีลงทะเบียนและแขงขัน 

     ๔.๑  สถานท่ีลงทะเบียน  กองอํานวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

     ๔.๒  สถานท่ีแขงขัน  หอง ๒๓๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

๕.   รางวัลการแขงขัน 

     ๕.๑ รางวัลชนะเลิศ      จํานวน ๑ รางวัล 

     ๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี  ๑        จํานวน ๑ รางวัล 

     ๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี  ๒        จํานวน ๑ รางวัล  

     ผลการตัดสินของกรรมการถือวาส้ินสุด 

 

ผูประสานงาน ครูศุภลักษณ เตียนนาย   หมายเลขโทรศัพท ๐๘๕-๐๗๕๒๐๐๘  
 



 

 

 

การแขงขันวาดภาพจากขอความ 

 “ทีปงกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปดบานเหลือง-ฟา” 

วันศุกร  ท่ี  ๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

๑.  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

      เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ – ๖     

๒.  ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

      ประเภททีม ทีมละ  ๒  คน   สมัครไดไมเกินระดับช้ันละ ๑ ทีม 

๓.  เกณฑการแขงขัน 

     ๓.๑  ผูเขาแขงขันตองวาดภาพจากขอความส้ันๆ โดยกรรมการจะอานขอความใหฟง ๒ คร้ัง  

     ๓.๒  ผูเขาแขงขันตองใชกระดาษวาดเขียนท่ีกรรมการแจกใหเทาน้ัน 

     ๓.๓  ผูเขาแขงขันตองเตรียมสี (ใหใชสีไม) และอุปกรณอยางอ่ืนมาเอง 

๔.  เกณฑการตัดสิน  คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

     ๔.๑ ความถูกตองของภาพ กับ ขอความ        ๓๐        คะแนน 

     ๔.๒ ความสวยงาม                                 ๑๕        คะแนน  

     ๔.๓ เสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด                   ๕          คะแนน 

๕.  สถานท่ีลงทะเบียนและแขงขัน 

     ๕.๑   สถานท่ีลงทะเบียน  กองอํานวยการ  เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 

     ๕.๒   สถานท่ีแขงขัน  หอง ๒๓๑   เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

๖.   รางวัลการแขงขัน 

นําคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑการตัดสิน ดังน้ี  

  คะแนนรอยละ  ๘๐  ข้ึนไป รางวัลชนะเลิศ ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนรอยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนรอยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตรเขารวมแขงขัน 

ผลการตัดสินของกรรมการถือวาส้ินสุด 

 

 

ผูประสานงาน ครูศุภลักษณ เตียนนาย   หมายเลขโทรศัพท ๐๘๕-๐๗๕๒๐๐๘  
 



 

 

 

การแขงขันตัดกระดาษจีน 

 “ทีปงกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปดบานเหลือง-ฟา” 

วันศุกร  ท่ี  ๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

๑.  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

      เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ – ๖     

๒.  ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

      ประเภทบุคคล สมัครไดไมเกินระดับช้ันละ  ๑  คน 

๓.  เกณฑการแขงขัน 

  ๓.๑  ผูเขาแขงขันตองใช กระดาษ ท่ีคณะกรรมการแจกใหเทาน้ัน 

     ๓.๒  ผูเขาแขงขันตองเตรียมกรรไกร และอุปกรณตาง ๆ มาเอง 

     ๓.๓  ผูเขาแขงขันตัดกระดาษตามท่ีผูเขาแขงขันคิด และออกแบบมาแลว 

๔.  เกณฑการตัดสิน  คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

     ๔.๑  ตัดกระดาษไดตามแบบท่ีคิดมา ๕ คะแนน 

     ๔.๒  ตัดกระดาษไดสวยงาม ๕ คะแนน  

     ๔.๓  ความสะอาดเรียบรอย ๕ คะแนน  

     ๔.๔  เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด ๕ คะแนน   

๕.  สถานท่ีลงทะเบียนและแขงขัน 

      ๕.๑   สถานท่ีลงทะเบียน  กองอํานวยการ  เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. 

      ๕.๒   สถานท่ีแขงขัน  หอง ๒๓๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. 

๖.   รางวัลการแขงขันนําคะแนนรวมมาคิดเทียบ เกณฑ การตัดสิน ดังน้ี  

  คะแนนรอยละ  ๘๐  ข้ึนไป รางวัลชนะเลิศ ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนรอยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนรอยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตรเขารวมแขงขัน 

ผลการตัดสินของกรรมการถือวาส้ินสุด 

 

ผูประสานงาน ครูศุภลักษณ เตียนนาย   หมายเลขโทรศัพท ๐๘๕-๐๗๕๒๐๐๘   
 



 

 

 

การแขงขันตอบปญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) 

 “ทีปงกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปดบานเหลือง-ฟา” 

วันศุกร  ท่ี  ๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

๑.  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

      เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ – ๖ 

๒.  ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

      การแขงขันประเภททีมๆ ละ ๒  คน 

๓.  วิธีการดําเนินการแขงขันแตละประเภท แบงการแขงขันเปน ๒ รอบ 

      ๑. รอบคัดเลือก 

๑.๑  ผูเขาแขงขันจํานวน ๒ คน จะทําแบบทดสอบ(แบบปรนัย)จํานวน ๕๐ ขอ (ขอละ ๑ คะแนน) ในเวลา ๑ ช่ัวโมง 

๑.๒ ทีมใดทําขอสอบเสร็จใหยกมือข้ึนกรรมการจะเก็บขอสอบและลงเวลาในกระดาษคําตอบ 

๑.๓ คณะกรรมการจะตรวจขอสอบและตรวจทานพรอมเซ็นช่ือกํากับทุกคน 

๑.๔ โรงเรียนท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด ๑๐ อันดับแรก จะผานเขาไปแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในกรณีท่ีมีคะแนน 

เทากัน คณะกรรมการจะตัดสินจากเวลาท่ีสงขอสอบ 

      ๒. รอบชิงชนะเลิศ 

๒.๑ โรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือก ๑๐ ทีมสุดทาย สงผูแทนนักเรียนโรงเรียนละ ๒ คน ข้ึนตอบปญหาบน             

เวที 

๒.๒ กรรมการจะอานคําถาม ขอละ ๒ คร้ัง คําถามเปนภาษาอังกฤษ(แบบปรนัย/แบบอัตนัย) ๑๐ ขอ 

๒.๓ ผูเขาแขงขันเขียนตอบเปนภาษาอังกฤษท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณและเขียนคําศัพทลงในกระดาษ 

ท่ีคณะกรรมการเตรียมใหในเวลาท่ีกําหนด ( ๒ นาที ตอ ๑ คําถาม ) 

๒.๔ คณะกรรมการแจกกระดาษคําตอบใหผูเขาแขงขัน ขอละ ๑ แผน เก็บกระดาษคําตอบเม่ือหมดเวลา 

ในแตละขอ จบครบ ๑๐ ขอ 

๒.๕ กรรมการท่ีทําหนาท่ีอานคําถามจะเฉลยคําตอบทีละขอ 

๔. ขอบเขตเน้ือหา 

- ความรูเก่ียวกับประเทศในอาเซียน อาทิ ดาน ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม   

  ระบบการเมืองการปกครอง ฯลฯ และความรูท่ัวไปเก่ียวกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

๕.  เกณฑการใหคะแนน (คิดคะแนนใหมไมรวมกับรอบคัดเลือก 

     ๔.๑  รอบคัดเลือกขอละ ๑ คะแนน  รวม       ๑๐๐     คะแนน 

     ๔.๒  รอบตัดสินขอละ ๑ คะแนน  รวม       ๑๐๐     คะแนน 

๕.  สถานท่ีลงทะเบียนและแขงขัน 

     ๕.๑  สถานท่ีลงทะเบียน  กองอํานวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

     ๕.๒  สถานท่ีแขงขัน  หอง ๒๓๓  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 



 

๖.   รางวัลการแขงขัน 

นําคะแนนรวมมาคิดเทียบ เกณฑ การตัดสิน ดังน้ี  

  คะแนนรอยละ  ๘๐  ข้ึนไป         รางวัลชนะเลิศ ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนรอยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี  ๑  ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนรอยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี  ๒  ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐           ไดรับเกียรติบัตรเขารวมแขงขัน 

ผลการตัดสินของกรรมการถือวาส้ินสุด 

 

ผูประสานงาน ครูศุภลักษณ เตียนนาย   หมายเลขโทรศัพท ๐๘๕-๐๗๕๒๐๐๘   

 
 



 

 

 

การแขงขันคัดลายมือภาษาจีน 

 “ทีปงกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปดบานเหลือง-ฟา” 

วันศุกร  ท่ี  ๑๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

๑.  คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

      เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ – ๖ 

๒.  ประเภทและจํานวนผูเขาแขงขัน 

      ประเภทบุคคล สมัครไดไมเกินระดับช้ันละ  ๒  คน 

๓.  เกณฑการแขงขัน 

      ๓.๑  ผูเขาแขงขันตองคัดลายมือภาษาจีนตามแบบฟอรม  และบทความคัดลายมือท่ีคณะกรรมการแจกใหเทาน้ัน 

      ๓.๒  ผูเขาแขงขันคัดดวย  ดินสอ   เทาน้ัน  

      ๓.๓  ผูเขาแขงขันตองเตรียมอุปกรณในการคัดลายมือ เชน  ดินสอ  ยางลบ มาเอง 

๔.  เกณฑการตัดสิน  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

๔.๑  คัดไดสวยงาม รูปรางตัวอักษรสวยงาม สม่ําเสมอ เปนแบบเดียวกัน  ( ๔๐ คะแนน ) 

๔.๑.๑ รูปรางตัวอักษร                                            ๑๕            คะแนน 

๔.๑.๒ ขนาดตัวอักษรท้ังความสูงและความกวาง  ๑๕            คะแนน 

๔.๑.๓ คุณภาพของเสน                                           ๑๐            คะแนน 

๔.๒  คัดไดถูกตอง     ( ๒๐ คะแนน )  

๔.๒.๑  สะกดผิด     ๑   ท่ี       หัก  ๒     คะแนน   

๔.๒.๒  คัดตก / เกิน ๑  ท่ี        หัก  ๒    คะแนน 

๔.๓  การเวนชองไฟและการเวนวรรคท่ีเหมาะสม      ( ๒๐  คะแนน )   

เวนวรรคไมถูกตอง  ๑   ท่ี  หัก  ๒   คะแนน  

๔.๔  สะอาดเรียบรอย    ( ๒๐  คะแนน )   

ขูด ลบ ขีด ฆา  ๑  ท่ี   หัก   ๒    คะแนน  

๔.๕  การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันเด็ดขาดและเปนขอยุติ 

๕.  สถานท่ีลงทะเบียนและแขงขัน 

     ๕.๑   สถานท่ีลงทะเบียน  กองอํานวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

     ๕.๒   สถานท่ีแขงขัน  หอง ๒๓๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

๖.   รางวัลการแขงขัน 

นําคะแนนรวมมาคิดเทียบ เกณฑ การตัดสิน ดังน้ี  

  คะแนนรอยละ  ๘๐  ข้ึนไป รางวัลชนะเลิศ ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนรอยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑  ไดรับเกียรติบัตร  

 

 



คะแนนรอยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  ไดรับเกียรติบัตร  

คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตรเขารวมแขงขัน 

ผลการตัดสินของกรรมการถือวาส้ินสุด 

 

ผูประสานงาน ครูศุภลักษณ เตียนนาย   หมายเลขโทรศัพท ๐๘๕-๐๗๕๒๐๐๘  
 


