
 
 

กําหนดการจัดกิจกรรม Open House ครั้งท่ี 1  
“วิชาการก�าวไกล ศึกษาไทย ไร�พรหมแดน Thailand 4.0” 

ณ  โรงเรียนสิงห6บุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
วันอังคาร 5 กุมภาพันธ6 2562 

…………………………………………………………………… 
 
วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ6 2562   
07.30 น. – 08.30 น. นักเรียนลงทะเบียนเข�าร�วมกิจกรรม 
08.30 น. – 09.00 น. พิธีเป ดกิจกรรม Open House ครั้งท่ี 1  ณ  หน�าอาคาร 4 - 5   

โดยนายธวัช แซ�ฮํ่า  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
10.00 น. – 12.00 น. การแข�งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรม Open House ระดับชั้นประถมศึกษาปDท่ี 4-6 

และมัธยมศึกษาปDท่ี 1-3 
      - การแข�งขันคัดลายมือ   กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
      - การแข�งขันคณิตคิดเร็ว  กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตรJ 
      - การแข�งขัน Spelling Bee กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 
      - การแข�งขันภายในเต็นทJ กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตรJ 
      - การแข�งขันภายในเต็นทJ  กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 
      - การแข�งขันวาดภาพระบายสี   กลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะ 
      - การแข�งขันกิจกรรมตอบปQญหาความรู�เก่ียวกับการออม  กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษาฯ 

     และการสร�างวินยัทางการเงิน 
      - การแข�งขันการสร�างการJตูนเรื่องสั้น (comic strip) งานคอมพิวเตอรJ 
      - การอบรมหุ�นยนตJ (Trainner The Trianning) งานคอมพิวเตอรJ 
   กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมนิทรรศการเพ่ือจับรางวัลภายในงานกิจกรรมตลาดนัด 
                                  เศรษฐศาสตรJ 
   การเข�าร�วมชมนิทรรศการของโรงเรียนสิงหJบุรี 

   - กลุ�มสาระการเรียนรู� 8 กลุ�มสาระฯ และ งานแนะแนว งานห�องสมุด 
   - โครงการห�องเรียนพิเศษ สสวท. ม.ต�น และ ม.ปลาย 
   - โครงการห�องเรียนภาษาจีน 
   - โครงการห�องเรียนภาษาญ่ีปุbน 
   - โครงการห�องเรียน MEP 
   - โครงการห�องเรียน IEP 
   - โครงการห�องเรียนพิเศษ นิติ-รัฐศาสตรJ 
   - การชมนิทรรศการ IS 
การเข�าร�วมชมนิทรรศการโรงเรียนสิงหะพาหุฯ ห�องเรียนพิเศษ 
การเข�าร�วมชมนิทรรศการโรงเรียนอินทรJบุรี ห�องเรียนพิเศษ 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 15.00 น.  กิจกรรมมอบรางวัลการแข�งขันทักษะทางวิชาการ Open House ครั้งท่ี 1 
   - รางวัลท่ี 1 – 3 มอบเกียรติบัตร และของรางวัล 
15.00 น. – 16.00 น.   พิธีป ดกิจกรรม Open House ครั้งท่ี 1   

 



 
 

รายละเอียดเกณฑ6 การแขFงขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4–6 และ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1– 3 (ประเภทเด่ียว) 

 
1. ระดับและคุณสมบัติผู�เข�าแขFงขัน  

การแข�งขันแบ�งเปgน 2 ระดับ ดังนี้  
1.1 ระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6 (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปDที่ 4–6 เท�านั้น)  
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1–3 เท�านั้น) 

หมายเหตุ : นักเรียนโรงเรียนสิงหJบุรีไม�มีสิทธิ์เข�าร�วมการแข�งขันกิจกรรมนี้ 
2. ประเภทและจํานวนผู�เข�าแขFงขัน  

2.1 ประเภทเด่ียว  
2.2 จํานวนผู�เข�าแข�งขันระดับละ 1-2 คน  

3. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑ6การแขFงขัน  
3.1 วิธีดําเนินการแข�งขัน  

ส�งรายชื่อนักเรียนผู�เข�าแข�งขัน พร�อมชื่อครูผู�ฝjกสอนระดับละ 1 คน ตามแบบฟอรJมท่ีกําหนด  
3.2 หลักเกณฑJการแข�งขัน  

3.2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปDท่ี 4-6 ใช�การดําเนินการทางคณิตศาสตรJ บวก ลบ คูณ หาร     
        ยกกําลัง ถอด รากอันดับท่ี n เพ่ือหาผลลัพธJ (ในการถอดราก ถ�าไม�ใช�รากอันดับท่ี 2 ต�อง                    
        ใส�อันดับท่ีของรากจากตัวเลขท่ีสุ�มมา และไมFอนุญาตให�ใช�รากอนันตJ)  
3.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ม.1–3) ใช�การดําเนินการทางคณิตศาสตรJ บวก ลบ  คูณ  หาร   
       ยกกําลัง ถอดรากอันดับท่ี n  (ในการถอดราก ถ�าไม�ใช�รากอันดับท่ี 2  ต�องใส�อันดับท่ีของ 
       ราก    จากตัวเลขท่ี สุ�มมา และไมFอนุญาต ให�ใช�รากอนันตJ)  สามารถใช� แฟกทอเรียล  และ 
       ซิกมา ได�(หากมีการใช�ซิกมาต�องเขียนให�ถูกต�องตามหลักคณิตศาสตรJ  ท้ังนี้ ตัวเลขท่ีปรากฏ 
       อยู�กับ  ต�องเปgนตัวเลขท่ีโจทยJกําหนดให�) เพ่ือหาผลลัพธJ   
3.2.3 ในการคิดคํานวณต�องใช�ตัวเลขให�ครบทุกตัว และใช�ได�ตัวละ 1 ครั้งเท�านั้น  
3.2.4 การเขียนตอบให�แสดงความสัมพันธJของวิธีการและคําตอบในรูปของสมการ (ระดับ 
         ประถมศึกษา อาจจะแสดงวิธีคิดทีละข้ันตอนก็ได�)  

3.3 การจัดการแข�งขัน แข�งขัน 2 รอบ ดังนี้  
3.3.1 ระดับประถมศึกษา (ป.4–6)  
รอบท่ี 1 
    - จํานวน 30 ข�อ ใช�เวลาข�อละ 30 วินาที โดยสุ�มเลขโดดเปgนโจทยJ 4 ตัวเลข ผลลัพธJ 2 หลัก  
รอบท่ี 2  
    - จํานวน 20 ข�อ ใช�เวลาข�อละ 30 วินาที โดยสุ�มเลขโดดเปgนโจทยJ 5 ตัวเลข ผลลัพธJ 3 หลัก  
3.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและตอนปลาย (ม.1–3)  
รอบท่ี 1  
    - จํานวน 30 ข�อ ใช�เวลาข�อละ 30 วินาที โดยสุ�มเลขโดดเปgนโจทยJ 4 ตัวเลข ผลลัพธJ 2 หลัก  
รอบท่ี 2  
    - จํานวน 20 ข�อ ใช�เวลาข�อละ 30 วินาที โดยสุ�มเลขโดดเปgนโจทยJ 5 ตัวเลข ผลลัพธJ 3 หลัก  

 
 
 



 
3.4 วิธีการแข�งขัน  
 

ชื่อ–สกุล ……………………….………..……..… โรงเรียน............................................ เลขท่ี............. ข�อ........... 
วิธีการและคําตอบ 

 
พ้ืนท่ีสําหรับทดเลข 

3.4.1 กรรมการเตรียมกระดาษคําตอบ ขนาด 
๑

๔
 ของกระดาษ A4 ดังตัวอย�าง 

     3.4.2 กรรมการแจกกระดาษคําตอบตามจํานวนข�อ 
         3.4.3 สุ�มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เปgนโจทยJและผลลัพธJ ซ่ึงตัวเลขท่ีสุ�มได�ต�องไม�ซํ้า เกินกว�า 

         2 ตัว หรือถ�าสุ�มได�เลข 0 ต�องมีเพียงตัวเดียวเท�านั้น 
3.4.4 เม่ือหมดเวลาแต�ละข�อให�กรรมการเก็บกระดาษคําตอบ 
3.4.5 เม่ือหมดรอบแรก ให�พัก 10 นาที  

4. เกณฑ6การให�คะแนน 
4.1 ผู�ท่ีได�คําตอบเท�ากับผลลัพธJท่ีกําหนด และวิธีการถูกต�อง ได�คะแนนข�อละ 1 คะแนน  
4.2 ถ�าไม�มีผู�ใดได�คําตอบเท�ากับผลลัพธJท่ีกําหนด ผู�ท่ีได�คําตอบใกล�เคียงกับผลลัพธJมากท่ีสุด และวิธีการ 
      ถูกต�อง เปgนผู�ได�คะแนน (ผลลัพธJท่ีได�ต�องเปgนจํานวนเต็มเท�านั้น) 

5. เกณฑ6การตัดสิน 
      ในกรณีท่ีมีผู�ชนะลําดับท่ี 1–3 มากกว�า 3 คน ให�กําหนดโจทยJแข�งขันใหม�เฉพาะผู�ท่ีได�คะแนน เท�ากัน โดย
แข�งขันทีละข�อ (ลักษณะโจทยJและผลลัพธJเหมือนกับการแข�งขันรอบท่ีสอง แต�ใช�เวลาข�อละ 20 วินาที) จนกว�าจะ
ได�ผู�ชนะตามลําดับท่ีต�องการ 
      คณะกรรมการรวมคะแนนรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 แล�วนําคะแนนรวมคิดเทียบเกณฑJการตัดสินแต�ละระดับดังนี้
  1. รางวัลชนะเลิศ          ได�รับเกียรติบัตร 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได�รับเกียรติบัตร 
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได�รับเกียรติบัตร 
  4. เกียรติบัตรเข�าร�วมสําหรับผู�ร�วมการแข�งขันทุกคน 
6. สถานท่ีทําการแขFงขัน 
 ห�อง 124 อาคาร 1 โรงเรียนสิงหJบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

          ใบสมัครเข�ารFวมการแขFงขันกิจกรรม“คิดเลขเร็ว” 
โรงเรียน………………………………………………………………ท่ีต้ังเลขท่ี …………หมู�ท่ี………ตําบล……….…………………..
อําเภอ………………………………จังหวัด……………………โทรศัพทJ..................................E-mail : …………………………… 

 

�สมัครแขFงขันกิจกรรม “คิดเลขเร็ว”ประเภทเด่ียว  ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4-6 

ชื่อนักเรียน  
1. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 
2. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 

ชื่อครูผู�ควบคุม …..................................................................................................................................... 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 

�สมัครแขFงขันกิจกรรม “คิดเลขเร็ว”ประเภทเด่ียว  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1-3 

ชื่อนักเรียน  
1. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 
2. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 
 

 
    (ลงชื่อ) ......................................................... ผู�รับรอง 
             (..........................................................) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียน ............................................................ 
        วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. หลักเกณฑJการแข�งขันและใบสมัครเพ่ิมเติมกรุณา Download ข�อมูลจากเว็บไซดJ Fanpage– Facebook 
“กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตรJ โรงเรียนสิงหJบุรี” 
2. กรุณาส�งข�อมูลดังกล�าวมาท่ีโรงเรียนสิงหJบุรีกลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตรJภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธJ 2562 
3. ผู�ประสานงานโรงเรียนสิงหJบุรี นางศราวดี  ลูกอินทรJโทรศัพทJ 0944274669 

นางอมราภรณJ  แสงทอง   โทรศัพทJ0972375886 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกณฑ6 การแขFงขันกิจกรรม (Spelling Bee) ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4–6 และ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1–3 (ประเภทเด่ียว) 

   
1. ระดับและคุณสมบัติผู�เข�าแขFงขัน  

การแข�งขันแบ�งเปgน 2 ระดับ ดังนี้  
1.1 ระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6 (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปDที่ 4–6 เท�านั้น)  
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1–3 เท�านั้น) 

หมายเหตุ : นักเรียนโรงเรียนสิงหJบุรีไม�มีสิทธิ์เข�าร�วมการแข�งขันกิจกรรมนี้ 
2. ประเภทและจํานวนผู�เข�าแขFงขัน 

2.1 แข�งขันประเภทเด่ียว 
   1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6  จํานวน 1 คน 
  1.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3  จํานวน 1 คน 
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ6การแขFงขัน 

  3.1 ทําการแข�งขัน 2 รอบ ดังนี้ 
รอบท่ี 1 กรรมการท่ีเปgนเจ�าของภาษา พูดคําศัพทJคําละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายท่ีมีคําศัพทJ

นั้น ๆ 2 ครั้ง เพ่ือให�ผู�เข�าแข�งขันเข�าใจคําศัพทJได�ดีข้ึน ผู�เข�าแข�งขันเขียนคําศัพทJ จํานวน 20 คําๆ ละ        
1 คะแนนลงในกระดาษท่ีกรรมการเตรียมไว�ให� ถ�าผู�เข�าแข�งขันในรอบท่ี 1 ได�คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมี
สิทธิ์เข�าแข�งขันในรอบท่ี 2 

รอบท่ี 2 มีรายละเอียด ดังนี้  
          1) แข�งขันทีละคนโดยกรรมการพูดคําศัพทJแต�ละคํา 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายท่ีมีคําศัพทJ 

นั้นๆ 1 ครั้ง 
          2) ผู�เข�าแข�งขันสะกดคํา หากสะกดคําศัพทJถูกต�อง ให�รอเข�ารอบต�อไป หากสะกดคําผิด ถือว�าตก 

รอบและต�องออกจากการแข�งขัน 
          3) ทําการแข�งขันต�อไปจนกว�าจะได�ผู�ชนะลําดับท่ี 1 

3.2 คําศัพทJท่ีใช�ควรอยู�ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
4. เกณฑ6การให�คะแนน  
 - ตรวจสอบจากการสะกดคําถูกต�อง 
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปXนส้ินสุด 
 1. รางวัลชนะเลิศ   ได�รับเกียรติบัตร 
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได�รับเกียรติบัตร 
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ได�รับเกียรติบัตร 
 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล   ได�รับเกียรติบัตร 
  5. ผู�เข�าร�วมการแข�งขันทุกคนได�รับเกียรติบัตรเข�าร�วมการแข�งขันทุกคน 
 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีผู�เข�าแข�งขันมีคะแนนสูงสุดเท�ากัน ให�กรรมการดําเนินการแข�งขันต�อจนกว�าจะได�ผู�ชนะ 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

          ใบสมัครเข�ารFวมการแขFงขันกิจกรรม “(Spelling Bee)” 
 

โรงเรียน………………………………………………………………ท่ีต้ังเลขท่ี …………หมู�ท่ี………ตําบล……….…………………..
อําเภอ………………………………จังหวัด……………………โทรศัพทJ..................................E-mail : …………………………… 

�สมัครแขFงขันกิจกรรม “(Spelling Bee)” ประเภทเด่ียว  ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4-6 

ชื่อนักเรียน  
1. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 

�สมัครแขFงขันกิจกรรม “(Spelling Bee)” ประเภทเด่ียว  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1-3 

ชื่อนักเรียน  
1. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 
 

 
    (ลงชื่อ) ......................................................... ผู�รับรอง 
             (..........................................................) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียน ............................................................ 
                                                       วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรุณาส�งข�อมูลดังกล�าวมาท่ีกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธJ 2562 
2. ผู�ประสานงานโรงเรียนสิงหJบุรี  นางสาวสุนทรี  กันพ�วง  โทรศัพทJ 097-0198513 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกณฑ6 การแขFงขันกิจกรรม คัดลายมือ ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4–6 และ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1–3 (ประเภทเด่ียว) 

   
1. ระดับและคุณสมบัติผู�เข�าแขFงขัน  

การแข�งขันแบ�งเปgน 2 ระดับ ดังนี้  
1.1 ระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6 (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปDที่ 4–6 เท�านั้น)  
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1–3 เท�านั้น) 

หมายเหตุ : นักเรียนโรงเรียนสิงหJบุรีไม�มีสิทธิ์เข�าร�วมการแข�งขันกิจกรรมนี้ 
2. ประเภทและจํานวนผู�เข�าแขFงขัน 

2.1 แข�งขันประเภทเด่ียว 
   1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6  จํานวน 1 คน 
  1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ม.1-3  จํานวน 1 คน 
๓. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ�การประกวด 

 ๓.๑  ให�ผู�เข�าประกวดคัดลายมือภาษาไทยตามเนื้อหาท่ีกําหนดให�ในวันท่ีแข%งขัน 

 ๓.๒  หลักเกณฑ*การประกวด 

  ๓.๒.๑ ใช�เวลาในการประกวดคัดลายมือภาษาไทย ๑ ชั่วโมง 
๓.๒.๒ ให�ผู�เข�าประกวดระดับประถมตอนปลาย คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนเว#นบรรทัด            
        ตามข�อความท่ีกําหนดให�ในเวลาท่ีกําหนด ถ�าคัดไม%เสร็จตามเวลาท่ีกําหนดจะไม%ได�รับการ 

        ตรวจให�คะแนน 

๓.๒.๓ ให�ผู�เข�าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต�น คัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเขียนเว#นบรรทัด        
        ตามข�อความท่ีกําหนดให�ในเวลาท่ีกําหนด ถ�าคัดไม%เสร็จตามเวลาท่ีกําหนดจะไม%ได�รับการ 

        ตรวจให�คะแนน 

 ๓.๓  รูปแบบตัวอักษร  ใช�รูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓.๔  ต�องสะกดคําและแบ%งวรรคตอนให�ถูกต�องตามเนื้อหา 

๓.๕  ผู�จัดจะจัดเตรียมกระดาษสําหรับคัดลายมือไว�ให� ส%วนอุปกรณ*การเขียน คือ ปากกาให�ผู�เข�าแข%งขัน 

เตรียมมาเอง ใช#ปากกาลูกล่ืนสีน้ําเงิน  ขนาด ๐.๕ 
๔.  เกณฑ�การให#คะแนน 

 ๔.๑  คัดได�สวยงาม รูปร%างตัวอักษรสมํ่าเสมอ เป9นแบบเดียวกัน ๒๐  คะแนน 

 ๔.๒  คัดได�ถูกต�องตามอักขระวิธี     ๑๕  คะแนน 

 ๔.๓  อ%านง%าย  เป9นระเบียบ  สะอาด  เรียบร�อย   ๑๕  คะแนน 

    รวม      ๕๐  คะแนน 

๕.  เกณฑ�การตัดสินและรางวัลเกียรติบัตร 

 รางวัลท่ี ๑   รางวัลชนะเลิศ     เกียรติบัตร ๑  รางวัล 
 รางวัลท่ี ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตร ๑  รางวัล 

 รางวัลท่ี ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตร ๑  รางวัล 

รางวัลท่ี ๔ รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร ๒  รางวัล 

๖.  ห#องท่ีใช#แข0งขัน 

๖.๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔–ป.๖) ใช�ห�อง  ๓๑๒ 
 ๖.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น (ม.๑–ม.๓) ใช�ห�อง  ๓๑๓ 

 



หมายเหตุ   
1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปgนอันสิ้นสุด 
2. ข�อความที่ใช�ในการคัดลายมือภาษาไทย คือ พระบรมราโชวาท เปgนข�อความที่คณะกรรมการจะกําหนดให�ในวันสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ใบสมัครเข�ารFวมการแขFงขันกิจกรรมคัดลายมือ 

โรงเรียน……………………………………………………………ท่ีต้ังเลขท่ี …………หมู�ท่ี………ตําบล……….……………………..
อําเภอ…………………………จังหวดั…………………………โทรศัพทJ..................................E-mail : …………………………… 

�สมัครแขFงขันกิจกรรมคัดลายมือ ประเภทเด่ียว ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4-6 

ชื่อนักเรียน  
1. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 

�สมัครแขFงขันกิจกรรมคัดลายมือ ประเภทเด่ียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1-3 

ชื่อนักเรียน  
1. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 
 

 
    (ลงชื่อ) ......................................................... ผู�รับรอง 
             (..........................................................) 

                                            ผู�อํานวยการโรงเรียน ............................................................ 
   วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรุณาส�งข�อมูลดังกล�าวมาท่ีกลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทยภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธJ 2562 
2. ผู�ประสานงานโรงเรียนสิงหJบุรี นางสาวสุพิชฌายJ  แก�วขาว   โทรศัพทJ 090-9869994 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกณฑ6 การแขFงขันกิจกรรม การแขFงขันการสร�างการ6ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4–6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1–3(ประเภททีม) 

  
1. ระดับและคุณสมบัติผู�เข�าแขFงขัน  

การแข�งขันแบ�งเปgน 2 ระดับ ดังนี้  
1.1 ระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6 (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปDที่ 4–6 เท�านั้น)  
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1–3 เท�านั้น) 

หมายเหตุ : นักเรียนโรงเรียนสิงหJบุรีไม�มีสิทธิ์เข�าร�วมการแข�งขันกิจกรรมนี้ 
 
2. ประเภทและจํานวนนักเรียนท่ีเข�าแขFงขัน 

2.1 แข�งขันประเภททีมๆ ละ ๒ คน 
 
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ6การแขFงขัน 

3.1 หน�วยจัดแข�งขันจัดเตรียมคอมพิวเตอรJสําหรับใช�ในการแข�งขันให�ทีมละ๑ เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ 
     ไม�ต่ํากว�า Windows ๗, Memory ไม�น�อยกว�า ๑ GB, CPU ไม�น�อยกว�า ๑.๒ GHz, VGA CARD ไม�น�อยกว�า  
    ๖๔ Mb และไม�มีการเชื่อมต�อระบบเครือข�ายอินเทอรJเน็ต  
3.2 คณะกรรมการจะเปgนผู�จัดเตรียมอุปกรณJ (ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ)  
3.3 นักเรียนวาดภาพตามหัวข�อท่ีคณะกรรมการกําหนดซ่ึงจะแจ�งให�ทราบในวันแข�งขัน 
3.4 ระดับชั้นประถมศึกษาปDท่ี ๔-๖ นักเรียนวาดภาพตามหัวข�อท่ีกําหนดให�ในลักษณะการJตูนเรื่องสั้น  
     (Comic Strip) โดยเล�าเรื่องราวให�สัมพันธJต�อเนื่องกันอย�างสมบูรณJ มีการลําดับเรื่องราวเปgนกรอบ  
     ย�อย ๆ อาจมีขนาดของกรอบแตกต�างกัน ไม�จํากัดจํานวนกรอบ ใน ๑ หน�าจอ ขนาด A๔ แนวต้ังหรือ 
     แนวนอนก็ได�ท้ังนี้ให�นักเรียนสร�างชิ้นงานจากการสร�างลายเส�นข้ึนเองเท�านั้น 
3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี ๑-๓ นักเรียนวาดภาพตามหัวข�อท่ีกําหนดให�ในลักษณะการJตูนเรื่องสั้น  
     (Comic Strip) โดยเล�าเรื่องราวให�สัมพันธJต�อเนื่องกันอย�างสมบูรณJ มีการลําดับเรื่องราวเปgนกรอบ  
     ย�อย ๆ อาจมีขนาดของกรอบแตกต�างกัน ไม�จํากัดจํานวนกรอบ จํานวนไม�ตํ่ากว�า3 หน�ากระดาษ  
     ขนาด A4 แนวต้ังหรือแนวนอนก็ได� ท้ังนี้ให�นักเรียนสร�างชิ้นงานจากการสร�างลายเส�นข้ึนเองเท�านั้น 
3.6 ไม�จํากัดโปรแกรมท่ีใช�ในการแข�งขัน อนุญาตให�นักเรียนติดต้ังโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท�านั้น  
     ก�อนการแข�งขัน ๑ ชั่วโมง หลังจากท่ีติดต้ังโปรแกรมแล�วให�ส�งแผ�น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการ 
     เพ่ือตรวจสอบและเก็บรักษาไว� โดยจะไม�คืนแผ�นโปรแกรมให�นักเรียนโดยเด็ดขาด 

    3.7 ห�ามนําเอกสาร อุปกรณJบันทึกข�อมูล อุปกรณJสื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณJอ่ืนๆนอกเหนือจาก 
         ท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมไว�ให�เข�าไปในห�องแข�งขัน หากฝbาฝ�นจะปรับให�ออกจากการแข�งขัน 

3.8 ไม�ให�ใช�เมาสJปากกาในการแข�งขัน 
3.9 ใช�เวลาในการแข�งขัน ๓ ชั่วโมง 
3.10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปgนท่ีสิ้นสุดการJตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) เปgนการวาดภาพเล�า 
     เรื่องราวให�สัมพันธJต�อเนื่องกันอย�างสมบูรณJแบบ๒ มิติ เช�น การJตูนขําขันหลายกรอบ เปgนต�น ด�วย 
     โปรแกรมคอมพิวเตอรJกราฟ ก มีการลําดับเรื่องราวเปgนกรอบย�อยๆ อาจมีขนาดของกรอบแตกต�างกัน  
     ไม�จํากัดจํานวนกรอบ สามารถสื่อสารให�ผู�อ�านเข�าใจได� จะมีข�อความหรือไม�ก็ได�ลักษณะของพ้ืนหลัง 
     จะเปgนภาพวาด หรือสีเพียงอย�างเดียวก็ได� และยังคงรักษาบุคลิกของตัวละครต�าง ๆ ในเร่ืองไว�ในทุก 
     กรอบตามลําดับเร่ืองจนจบ 

 



4. เกณฑ6การให�คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
4.1 ความถูกต�องสมบูรณJของผลงาน ๓๐ คะแนน 
4.2 ความคิดสร�างสรรคJ ๒๕ คะแนน 
4.3 การออกแบบลักษณะของผลงาน ๒๕ คะแนน 
4.4 ความสวยงาม ๒๐ คะแนนท้ังนี้ เกณฑJการให�คะแนนย�อยแต�ละรายการ(ตัวอย�างอยู�ในภาคผนวก) อยู�ใน 
     ดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกําหนด แต�คะแนนรวมให�เปgนไปตามเกณฑJการให�คะแนนตามรายการ 

5. เกณฑ6การตัดสินคณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกทีมท่ีได�คะแนนตามเกณฑJ ดังนี้ 
คะแนนร�อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได�รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
คะแนนร�อยละ ๗๐ – ๗๙   ได�รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
คะแนนร�อยละ ๖๐ – ๖๙   ได�รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ได�คะแนนตํ่ากว�าร�อยละ ๖๐ ได�รับเกียรติบัตร เว�นแต�กรรมการมีความเห็นเปgนอย�างอ่ืน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

           
 

ใบสมัครเข#าร0วมแข0งขันทักษะคอมพิวเตอร�การสร#างการ�ตูนเรื่องส้ัน Comic Strip 
 

โรงเรียน…………………………………………………………ท่ีต้ังเลขท่ี …………หมู�ท่ี………ตําบล……….………………………..
อําเภอ………………………………จังหวัด………………………โทรศัพทJ...............................E-mail : …………………………… 

�สมัครแขFงขันกิจกรรมการสร#างการ�ตูนเรื่องส้ัน Comic Strip ประเภททีม ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4-6 

ชื่อนักเรียน  
1. ................................................................................................. อายุ ............... ปD /ระดับชั้น.............................. 
2. ................................................................................................. อายุ ............... ปD /ระดับชั้น.............................. 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 

�สมัครแขFงขันกิจกรรมการสร#างการ�ตูนเรื่องส้ัน Comic Strip ประเภททีม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1-3 

ชื่อนักเรียน  
3. ................................................................................................. อายุ ............... ปD /ระดับชั้น.............................. 
4. ................................................................................................. อายุ ............... ปD /ระดับชั้น.............................. 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ........................................................... 
 

 
    (ลงชื่อ) ......................................................... ผู�รับรอง 
             (..........................................................) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียน ............................................................ 
                                                       วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรุณาส�งข�อมูลดังกล�าวมาท่ีโรงเรียนสิงหJบุรีกลุ�มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธJ 2562 
2. ผู�ประสานงานโรงเรียนสิงหJบุรี นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี  โทรศัพทJ 061-9463591 
3. สถานท่ีจัดการแข%งขัน  

- ระดับประถมศึกษาป@ท่ี ๑-๖   ห�องคอมพิวเตอร*๑  อาคาร ICT  
- ระดับมัธยมศึกษาป@ท่ี   ๑-๓   ห�องคอมพิวเตอร*๒ อาคาร ICT 

 
 



 
 

 
 

 
ใบสมัครเข#าร0วมแข0งขันทักษะคอมพิวเตอร�การสร#างการ�ตูนเรื่องส้ัน Comic Strip 

 

โรงเรียน………………………………………………………………ท่ีต้ังเลขท่ี …………หมู�ท่ี………ตําบล……….………………………..
อําเภอ………………………………จังหวัด…………………………โทรศัพทJ..................................E-mail : …………………………… 
 

รายช่ือผู�เข�ารFวมกิจกรรม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ระดับช้ัน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
    โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 

 

 
(ลงชื่อ) ......................................................... ผู�รับรอง 
         (..........................................................) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียน ........................................................... 
                                                       วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 

 

 

หมายเหตุ: 
๑. คุณสมบัติผู�สมัครเข�าร%วมกิจกรรม สามารถ สมัครได�ตามความสนใจ ไม%จํานวนอายุ เพศ และวัย  
๒. ส%งใบสมัครได�ท่ีโรงเรียนสิงห*บุรี หรือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได�นางมาลี พรหมเพ็ญ  
    ทางอีเมล* krumalee.sbr61@gmail.com หรือโทรศัพท* ๐๘-๖๓๘๑-๓๐๙๐  
๓. รับสมัครผู�สนใจเข�าร%วมกิจกรรม จํานวน ๓๐ คน ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธJ 2562 
๔. สถานท่ีจัดกิจกรรม ห�องคอมพิวเตอร* ๖  ณ  อาคาร ICT  โรงเรียนสิงห*บุรี  



รายละเอียดเกณฑ6 การแขFงขันกิจกรรม วาดภาพระบายสี 
ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4–6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1–3(ประเภทเดี่ยว) 

   
1. ระดับและคุณสมบัติผู�เข�าแขFงขัน  

การแข�งขันแบ�งเปgน 2 ระดับ ดังนี้  
1.1 ระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6 (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปDท่ี 4–6 เท�านั้น)  
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปDท่ี 1–3 เท�านั้น) 

หมายเหตุ : นักเรียนโรงเรียนสิงหJบุรีไม�มีสิทธิ์เข�าร�วมการแข�งขันกิจกรรมนี้ 
2. ประเภทและจํานวนผู�เข�าแขFงขัน 

2.1 แข�งขันประเภทเด่ียว 
   1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6  จํานวน 1 คน 
  1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ม.1-3  จํานวน 1 คน 
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ6การแขFงขัน 

3.1 วาดภาพระบายสีเก่ียวกับ “คําขวัญจังหวัดสิงหJบุรี”  
3.2 ระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6 ใช�สีชอกลJ  
3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ใช�สีน้ําหรือสีโปสเตอรJ 
3.4 ขนาดกระดาษ A3 
3.5 ผู�เข�าแข�งขันต�องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณJ ด�วยตนเอง 

4. เกณฑ6การให�คะแนน ๑๐๐ คะแนน 
4.1 ความคิดสร�างสรรคJ   ๓๐ คะแนน 
4.2 การจัดภาพ/องคJประกอบ  ๒0 คะแนน 
4.3 เรื่องราว/สื่อความหมาย   ๒0 คะแนน 
4.4 ความประณีต  สวยงาม   ๒๐ คะแนน 
4.5 เสร็จทันเวลา    10 คะแนน 

รวม      100 คะแนน 
5. เกณฑ6การตัดสิน 

1. รางวัลชนะเลิศ          ได�รับเกียรติบัตร 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได�รับเกียรติบัตร 
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได�รับเกียรติบัตร 
  4. เกียรติบัตรเข�าร�วมสําหรับผู�ร�วมการแข�งขันทุกคน 
6. สถานท่ีแขFงขัน  
 ห�องทัศนศิลป�  ณ  อาคารศิลปะ โรงเรียนสิงหJบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ใบสมัครเข�ารFวมการแขFงขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี 

โรงเรียน……………………………………………………………ท่ีตั้งเลขท่ี …………หมู�ท่ี………ตําบล……….……………………..
อําเภอ…………………………จังหวดั…………………………โทรศัพทJ..................................E-mail : …………………………… 

�สมัครแขFงขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4-6 

ชื่อนักเรียน  
1. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 

�สมัครแขFงขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทเดี่ยว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปJท่ี 1-3 

ชื่อนักเรียน  
1. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 
 

 
    (ลงชื่อ) ......................................................... ผู�รับรอง 
             (..........................................................) 

                                            ผู�อํานวยการโรงเรียน ............................................................ 
   วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรุณาส�งข�อมูลดังกล�าวมาท่ีกลุ�มสาระการเรียนรู�ศิลปะภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธJ 2562 
2. ผู�ประสานงานโรงเรียนสิงหJบุรี นายไพศาล  สุขเอ่ียม   โทรศัพทJ 095-5067182 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

แบบตอบรับเข�ารFวมชมนิทรรศการ เป̀ดบ�าน Open House ครั้งท่ี 1 
วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ6 2562  

ณ  โรงเรียนสิงห6บุรี 
 

โรงเรียน……………………………………………………………ท่ีตั้งเลขท่ี …………หมู�ท่ี………ตําบล……….……………………..
อําเภอ…………………………จังหวดั…………………………โทรศัพทJ..................................E-mail : …………………………… 

� ยินดีเข�าร�วมชมนิทรรศการ เป ดบ�าน Open House ครั้งท่ี 1 

ระดับชั้นประถมศึกษาปDท่ี 1-6   นักเรียน จํานวน ............. คน  / ครู จํานวน ............... คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น นักเรียน จํานวน ............. คน  / ครู จํานวน ............... คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน จํานวน ............. คน  / ครู จํานวน ............... คน 

� ไม�ประสงคJเข�าร�วมชมนิทรรศการ เป ดบ�าน Open House ครั้งท่ี 1 

 เนื่องจาก.................................................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
    (ลงชื่อ) ......................................................... ผู�รับรอง 
             (..........................................................) 

                                            ผู�อํานวยการโรงเรียน ............................................................ 
   วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกณฑ6 การแขFงขันกิจกรรมตอบปaญหาความรู�เก่ียวกับการออมและการสร�างวินัยทางการเงิน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4–6 (ประเภททีม) 

   
1. ระดับและคุณสมบัติผู�เข�าแขFงขัน  

1.1 ระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6 (ผู�เข�าแข�งขันต�องเปgนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปDท่ี 4–6 เท�านั้น)  
2. ประเภทและจํานวนผู�เข�าแขFงขัน 

2.1 แข�งขันประเภทเด่ียว 
   1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปDท่ี 4-6  จํานวน 2 คน 
3. วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ6การแขFงขัน 

3.1 ผู�เข�าแข�งขันทุกทีมตอบคําถามแบบอัตนัย (เขียนคําตอบ) จํานวน 15 ข�อ  
3.2 คณะกรรมการจะอ�านคําถามทีละข�อ จากนั้นให�ผู�เข�าแข�งขันเขียนคําตอบลงบนกระดานไวนJบอรJดขนาดเล็ก 
3.3 จับเวลาตอบคําถามข�อละ 1 นาที 
3.4 เม่ือหมดเวลาให�นักเรียนทุกทีมโชวJคําตอบ คณะกรรมการจะเฉลยคําตอบทีละข�อ พร�อมอธิบายเพ่ิมเติม 
3.5 ทีมท่ีตอบคําถามถูกต�องในแต�ละข�อ จะได�คะแนนข�อละ 1 คะแนน 
3.6 เม่ือตอบคําถามครบ 15 ข�อ ทีมท่ีได�คะแนนสูงสุด จะเปgนผู�ชนะเลิศการแข�งขัน 
3.7 ในกรณีท่ีมีคะแนนเท�ากัน จะใช�คําถามสํารองเพ่ือตอบคําถามจนกว�าจะได�ผู�ชนะเลิศในการแข�งขัน 
3.8 คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปgนท่ีสิ้นสุด 

4. เนื้อหาท่ีเก่ียวข�องและควรศึกษาเพ่ิมเติม 
 4.1 ความหมายของการออมและสมการการออม 
 4.2 เทคนิคการออมรูปแบบต�างๆ เช�น เทคนิคการออมแบบ 6 Jars เทคนิคการออมก�อนใช� เปgนต�น 
 4.3 การสร�างวินัยทางการเงิน 
 4.4 ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับข�าวสารทางเศรษฐกิจของไทยและต�างประเทศ 
 4.5 กิจกรรมต�อยอดค�ายการเงินทิสโก� 
5. เกณฑ6การตัดสิน 

1. รางวัลชนะเลิศ         ได�รับเกียรติบัตรพร�อมของท่ีระลึกจากค�ายการเงินทิสโก� 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได�รับเกียรติบัตรพร�อมของท่ีระลึกจากค�ายการเงินทิสโก� 
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได�รับเกียรติบัตรพร�อมของท่ีระลึกจากค�ายการเงินทิสโก� 
  4. รางวัลชมเชย (2 รางวัล)  ได�รับเกียรติบัตรพร�อมของท่ีระลึกจากค�ายการเงินทิสโก� 
6. สถานท่ีแขFงขัน  
   ณ  เวทีลานมะกล่ําต�น อาคารศิลปะ โรงเรียนสิงหJบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ใบสมัครเข�ารFวมการแขFงขันกิจกรรมตอบปaญหาความรู�เก่ียวกับการออมและการสร�างวินัยทางการเงิน
โรงเรียน……………………………………………………………ท่ีตั้งเลขท่ี …………หมู�ท่ี………ตําบล……….……………………..
อําเภอ…………………………จังหวดั…………………………โทรศัพทJ..................................E-mail : …………………………… 

�สมัครแขFงขันกิจกรรมกิจกรรมตอบปaญหาความรู�เก่ียวกับการออมและการสร�างวินัยทางการเงิน 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปJท่ี 4-6 
ชื่อนักเรียน  

1. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 
2. ................................................................................................. ชั้น ........................................... 

ชื่อครูผู�ควบคุม …........................................................................................................................................ 
โทรศัพทJ ................................................................ โทรศัพทJมือถือ ........................................................... 
 
 

 
    (ลงชื่อ) ......................................................... ผู�รับรอง 
             (..........................................................) 

                                            ผู�อํานวยการโรงเรียน ............................................................ 
   วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. นักเรียนสามารถสืบค�นข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี Facebook : เพจค�ายการเงินทิสโก�_สิงหJบุรี 
1. กรุณาส�งข�อมูลดังกล�าวมาท่ีกลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธJ 2562 
2. ผู�ประสานงานโรงเรียนสิงหJบุรี นายทัศนัย  อยู�ไทย   โทรศัพทJ 084-7658366 
 
 
 
 
 


