
 
 
 
 

การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ 
“ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันศุกร์  ที่ 18 มกราคม  พ.ศ. 2562 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 
๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 
 

๒.  ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
 แข่งขันรายบุคคล 

 

๓.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 
     ๓.๑   สถานท่ีลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
     ๓.๒   สถานท่ีแข่งขัน  ห้อง  ๒๒๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ๔.๑ ใช้หลักเกณฑ์การตัดสินเดียวกับการแข่งขันอ่านท านองเสนาะ งานมหกรรมความสามารถ  
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา 2561  
       (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยมีรายละเอยีด ดังนี้                   
      ๔.๑.๑. อ่านค าถูกต้องตามฉันทลักษณ์ (ถูกต้องตามท านองการอ่าน ลีลา จังหวะ)  ๓๐  คะแนน 
      ๔.๑.๒. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี เช่น การอ่านค า  
                การออกเสียงค าควบกล้ า ร,ล ฯลฯ (ออกเสียงผิด ๑ ครั้ง หัก ๒ คะแนน)  ๓๐  คะแนน 
      ๔.๑.๓. น้ าเสียง เช่น ความไพเราะ ความหนักเบาของเสียงชัดเจน ฯลฯ   ๓๐  คะแนน 
      ๔.๑.๔. ให้อารมณ์ความรู้สึกท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน   ๕    คะแนน 
      ๔.๑.๕. บุคลิกภาพมั่นใจ        ๕    คะแนน 
 

๕.   รางวัลการแข่งขัน 
      ๕.๑ รางวัลชนะเลิศ   จ านวน  ๑  รางวัล 
      ๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ จ านวน  ๑  รางวัล 
      ๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒    จ านวน  ๑  รางวัล 
      ๕.๔ รางวัลชมเชย 
 ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าส้ินสุด 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน ครูเกศรินทร์   หาญด ารงค์รักษ์   หมายเลขโทรศัพท์    ๐๘๕-๖๖๑๖๙๘๘ 
 



 

 
 

 

การแข่งขันคัดลายมือ (หัวกลม) 
“ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันศุกร์  ที่ 18 มกราคม  พ.ศ. 2562 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมปท่ีี ๔ – ๖ 

   

๒.  ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
      ๒.๑ เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล 
      ๒.๒ แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ คน 
 

๓.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 
     ๔.๑  สถานท่ีลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
     ๔.๒  สถานท่ีแข่งขัน  ห้องสมุด  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   
 

๔. รางวัลการแข่งขัน 
     ๕.๑ รางวัลชนะเลิศ           จ านวน  ๑  รางวัล 
     ๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ จ านวน  ๑  รางวัล 
     ๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ จ านวน  ๑  รางวัล 
     ๕.๔ รางวัลชมเชย 
 

๕.  เกณฑ์การให้คะแนน 
     ๕.๑ ใช้เกณฑ์การตัดสินเดียวกันกับการแข่งขันคัดลายมือ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา 2561 

 ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าส้ินสุด 
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน ครูเกศรินทร์   หาญด ารงค์รักษ์   หมายเลขโทรศัพท์    ๐๘๕-๖๖๑๖๙๘๘ 
 
 
 
 



 
 
 
 

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
“ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ  เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม  พ.ศ. 2562 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
 เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖   

 

๒.  ประเภทและจ านวนผูเ้ข้าแข่งขัน 
      ๒.๑ เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล 
      ๒.๒ แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ โรงเรียนละ ๑ คน 
 

๓.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 
      ๓.๑   สถานท่ีลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. 
      ๓.๒   สถานท่ีแขง่ขัน  ห้องสมุด  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. 
 

๔.   รางวัลการแข่งขัน 
      ๔.๑  รางวัลชนะเลิศ   จ านวน  ๑  รางวัล 
      ๔.๒  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ จ านวน  ๑  รางวัล 
      ๔.๓  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒  จ านวน  ๑  รางวัล 
      ๔.๔  รางวัลชมเชย 
 

 ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าส้ินสุด 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน ครูวาสนา    รอดขวัญ   หมายเลขโทรศัพท์    ๐๙๘-๐๒๙๔๔๓๓ 
 
 

 
 
 

 


