๑

เอกสารหลักเกณฑ์รายละเอียด
การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ประจาปี ๒๕๕๘
จัดโดย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์
ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑, ๒ และ ๓
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์
และ

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑

๒

๑

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ ศึก ษาค้นคว้า และติดตามความเคลื่อนไหว
ของวิทยาการใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
๑.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและนามา
แก้ปัญหาที่พบในชีวิต ประจาวันได้
๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกัน รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและร่วมกัน
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ในเวลาที่จากัด

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ดับประถมศึก ษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึก ษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
โดยจะแข่งขันเป็น ทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม
๒.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่ง ขัน โดยจะแข่งขันเป็น ทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม
๒.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าแข่งขัน โดยจะแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม

๓. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา
๓.๑ ความรู้เนื้อหาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๓ ภาคเรียน สาหรับระดับประถมศึก ษา
๓.๒ ความรู้เนื้อหาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๕ ภาคเรียน สาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓.๓ ความรู้เนื้อหาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ๕ ภาคเรียน สาหรับระดับ
มัธยมศึก ษาตอนปลาย
๓.๔ เหตุก ารณ์ปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทุกระดับชั้น

๔. วิธีดาเนินการแข่งขัน
๔.๑ ระดับประถมศึก ษา
๔.๑.๑ การแข่ง ขันรอบที่ ๑ ให้ผู้เข้าแข่งขันทุก ทีมทาข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน
๖๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ทีม (แยกตามขนาดของโรงเรียน ขนาดละ ๑๐ ทีม)
๔.๑.๒ การแข่ง ขันรอบที่ ๒ ให้ผู้ที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๑๐ ทีม เข้าแข่ง ขันตอบปัญหาบนเวที
จานวน ๑๕ คาถาม คาถามละ ๒ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน โดยพิธีกรเป็นผู้ดาเนินการ
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔.๒.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ให้ผู้เข้าแข่ง ขันทุกทีมทาข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน
๖๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ทีม (แยกตามขนาดของโรงเรียน ขนาดละ ๑๐ ทีม)
๔.๒.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้ผู้ที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๑๐ ทีม เข้ าแข่ง ขันตอบปัญหาบนเวที
จานวน ๑๕ คาถาม คาถามละ ๒ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน โดยพิธีกรเป็นผู้ดาเนินการ
๒

๓
๔.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย
๔.๓.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ให้ผู้เข้าแข่ง ขันทุกทีมทาข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน
๖๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ทีม
๔.๓.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด เข้าแข่ง ขันตอบปัญหาบน
เวที จานวน ๑๕ ข้อคาถาม ค าถามละ ๒ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน โดยพิธีกรเป็นผู้ดาเนินการ

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบที่ ๒ เป็นทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรองลงมา ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ , ๓ และชมเชย ตามลาดั บ
๕.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๕.๓ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. รางวัลการแข่งขัน แต่ละระดับการศึกษา จาแนกรางวัลตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
๖.๑ ระดับประถมศึก ษา
รางวัลชนะเลิศ ( ๓ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( ๓ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( ๓ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ ๔๐๐ บาท
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ( ๓ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( ๓ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( ๓ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ ๔๐๐ บาท
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ( ๓ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( ๓ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( ๓ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ( ๖ รางวัล)
รางวัลละ ๔๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีบตั รประจาตัวประชาชน

๓

๔

๗. กาหนดการแข่งขัน
๗.๑ ระดับประถมศึกษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. รายงานตัว ที่โรงอาหารโรงเรียนสิรินธร ใต้ถุนอาคาร ๙
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่โรงอาหารโรงเรียนสิรินธร
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่ง ขันรอบที่ ๑ ที่หอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รายงานตัว และสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ที่หอประชุมรวมฤทัยธารง
๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. รายงานตัว ที่โรงอาหารโรงเรียนสิรินธร ใต้ถุนอาคาร ๙
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่โรงอาหารโรงเรียนสิรินธร
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่ง ขันรอบที่ ๑ ที่หอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รายงานตัว และสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ที่หอประชุมรวมฤทัยธารง
๗.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ดาเนินการแข่งขัน ในวันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายงานตัว ที่โรงอาหารโรงเรียนสิรินธร ใต้ถุนอาคาร ๙
สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่โรงอาหารโรงเรียนสิรินธร
ประกาศผลการสอบแข่ง ขันรอบที่ ๑ ที่หอประชุมรวมฤทัยธารง
รายงานตัว และสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ที่หอประชุมรวมฤทัยธารง

*******************************************

๔

๕

๒

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ ศึก ษาหาความรู้ ในเนื้อหาวิชาทุกวิชาอย่างมี
คุณภาพ
๑.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ในทุกวิชาที่เรียนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติม กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
โดยจะแข่งขันเป็นรายบุคคล ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน
๒.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่ง ขัน โดยจะแข่งขันเป็นรายบุคคล ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน
๒.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่ง ขัน โดยจะแข่งขันเป็นรายบุคคล ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน

๓. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา
๓.๑ ระดับประถมศึกษา
สอบความรู้ในเนื้อหาวิช าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใน ๓ ภาคเรียน
๓.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น
สอบความรู้ในเนื้อหาวิช าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษใน ๕ ภาคเรียน
๓.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย
สอบความรู้ในเนื้อหาวิช าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา
ใน ๕ ภาคเรียน

๔. วิธีดาเนินการแข่งขัน
ให้ผู้เข้าแข่ง ขันทุกคน ทาข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก วิชาละ ๒๕ ข้อ จานวนทั้งหมด ๑๐๐ ข้อ
คะแนน ๑๐๐ คะแนน ใช้เวลา ๑๒๐ นาที

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด จากคะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนน
รองลงมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และชมเชย ตามล าดับ
๕.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๕.๓ การตัดสิน แยกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
๕.๔ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด
๕

๖

๖. รางวัลการแข่งขัน แต่ละระดับการศึกษา จาแนกรางวัลตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
๖.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ เงินรางวัล ๖๐๐ บาท
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) เงินรางวัล ๔๐๐ บาท
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ เงินรางวัล ๖๐๐ บาท
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) เงินรางวัล ๔๐๐ บาท
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ เงินรางวัล ๖๐๐ บาท
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) เงินรางวัล ๔๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีบตั รประจาตัวประชาชน

๗. กาหนดการแข่งขัน
๗.๑ ระดับประถมศึกษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตั วที่อาคาร ๕ ชั้นที่ ๔
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบแข่ง ขันทุกวิชาที่ อาคาร ๕ ชั้นที่ ๔
๗.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตั วที่อาคาร ๕ ชั้นที่ ๔
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบแข่ง ขันทุกวิชาที่ อาคาร ๕ ชั้นที่ ๔
๗.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตั วที่อาคาร ๕ ชั้นที่ ๔
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. สอบแข่ง ขันทุกวิชาที่ อาคาร ๕ ชั้นที่ ๔
*******************************************

๖

๗
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขัน
การแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
๑.๓ ส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ
๑.๔ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้ดียิ่ง ขึ้น

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึก ษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่ง ขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึก ษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่ง ขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้โรงเรียนละ ๑ ทีม

๓. ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา
๓.๑ ระดับประถมศึกษา ความรู้ความเข้าใจ และทัก ษะกระบวนการการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ในระดับประถมศึกษา
๓.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ในระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น
๓.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทดลองทางฟิสิกส์ เคมี
และชีววิทยา ในระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย

๔. วิธีดาเนินการแข่งขัน
๔.๑ ระดับประถมศึกษา
๔.๑.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ทดสอบด้วยแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน ๔๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๑๒ ทีม (ไม่แยกตาม
ขนาดของโรงเรียน)
๔.๑.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้ทีมที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๑๒ ทีม ทดสอบความสามารถด้านทักษะ
ปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาที่กาหนด ใช้เวลา ๓๐ นาที
๔.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น
๔.๒.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ทดสอบด้ วยแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก เกี่ยวกับทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน ๔๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๖ ทีม (แยกตามขนาด
ของโรงเรียน ขนาดละ ๖ ทีม)
๗

๘
๔.๒.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้ทีมที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๖ ทีม (ขนาดละ ๖ ทีม) ทดสอบความ
สามารถด้ านทัก ษะปฏิบัติก ารแก้ปัญหาด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่กาหนด ใช้เวลา
๓๐ นาที
๔.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย
๔.๓.๑ การแข่งขันรอบที่ ๑ ทดสอบด้ วยแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก เกี่ยวกับทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา) จานวน ๔๐ ข้อ ใช้เวลา ๖๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้เหลือ
๖ ทีม (แยกตามขนาดของโรงเรียน ขนาดละ ๖ ทีม)
๔.๓.๒ การแข่งขันรอบที่ ๒ ให้ทีมที่ถูกคัดเลือกทั้ง ๖ ทีม (ตามขนาดของโรงเรียน) ทดสอบ
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) เพื่อ
แก้ปัญหาที่ก าหนด รวม ๓ ฐาน ใช้เวลาฐานละ ๓๐ นาที

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของการแข่ง ขันทั้ง ๒ รอบ เป็นทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนน
รองลงมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และชมเชย ตามลาดับ
๕.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๕.๓ การตัดสิน ระดับประถมศึกษาไม่แยกขนาดของโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาแยกตามขนาด
ของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
๕.๔ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. รางวัลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาไม่แยกขนาดโรงเรียน แต่ระดับมัธยมศึกษา จาแนกรางวัลตาม
ขนาดของโรงเรียน ดังนี้
๖.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (๑ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๑ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๑ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)
รางวัลละ ๔๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ (๓ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๓ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๓ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๖ รางวัล)
รางวัลละ ๔๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ (๓ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๓ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๓ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๖ รางวัล)
รางวัลละ ๔๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รบั และต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน
๘

๙

๗. กาหนดการแข่งขัน
๗.๑ ระดับประถมศึกษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ห้อง ๒๓๕ อาคาร ๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่ห้อง ๒๓๕ , ๒๓๗ อาคาร ๒
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ ๑
เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น.
รายงานตัว และสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ห้อง ๒๓๗ อาคาร ๒
๗.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ห้อง ๒๓๕ อาคาร ๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่ห้อง ๒๓๕ , ๒๓๗ อาคาร ๒
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ ๑
เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๐๐ น.
รายงานตัว และสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ห้อง ๒๓๗ อาคาร ๒
๗.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ห้อง ๒๓๕ อาคาร ๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
สอบแข่งขันรอบที่ ๑ ที่ห้อง ๒๓๕ , ๒๓๗ อาคาร ๒
เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกาศผลการสอบแข่งขันรอบที่ ๑
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
รายงานตัว และสอบแข่งขันรอบที่ ๒ ห้อง ๒๓๗ อาคาร ๒
*******************************************

๙

๑๐
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
๔
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึก ษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้
ความเข้าใจ ในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาต่ างๆ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อ
การดารงชีวิตประจาวันมากยิ่ง ขึ้น
๑.๒ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาของเยาวชนของชาติ
๑.๓ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางวิทยาศาสตร์และ มีเจตคติที่ต่อวิทยาศาสตร์
๑.๔ เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสและเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๑.๕ เพื่อตอบสนองนโยบายของชาติ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด
๒.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่ง ขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่ จากัด
๒.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าแข่งขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด

๓. ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็น
โครงงานประเภทการทดลอง หรือสารวจข้อมูล หรือทฤษฎี หรือสิ่งประดิษฐ์ (การตัดสินแยกเป็น ๒ ประเภท
คือ โครงงานประเภททัว่ ไป และโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์)

๔. การตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๔.๑ ภาพรวมของโครงงาน
๔.๑.๑ ริเริ่มสร้างสรรค์
- ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิดและการระบุตัว แปร ที่ต้องการ
(การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง จากผู้ที่เคยทามาก่อน การคิดใหม่ )
- การออกแบบการทดลอง (เป็นการดัดแปลงเปลี่ยนแปลง จากผู้ที่เคยทามาก่อน หรือ
การคิดใหม่ วิธีการแก้ปัญหา วิธีก ารวัดและควบคุมตัว แปร วิธีรวบรวมข้อ มูล การทดลองซ้า การเลือกและการ
ทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ละเอียดรอบคอบ สอดคล้องกับการแก้ปัญหา
๑๐

๑๑
๔.๑.๒ การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ ( ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ )
- การสังเกตที่นามาสู่ปัญหา
- การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน
- การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
- การทาการทดลอง โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเหมาะสม
๔.๑.๓ การแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทา
- การใช้หลักการทางานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญหา
โดยมีความเข้าใจอย่างดี
- การอ้างถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีความเข้าใจในความรู้ที่อ้างถึง
เป็นอย่างดี
๔.๑.๔ การแสดงหลักฐานการบันทึก ข้อมูลอย่างเพียงพอ
- การบันทึก ข้อมูลเพียงพอ ต่อเนื่อง และเป็นระเบียบ ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงความละเอียดถี่
ถ้วน ความมานะบากบั่น ความตั้งใจจริงในการทดลอง
๔.๑.๕ คุ ณค่าของโครงงาน
- ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน และในด้านการแก้ปัญหา
๔.๑.๖ การนาเสนอรายงาน
- ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ถูกต้องเหมาะสม กะทัดรัด และชัดเจน การใช้ภาษา
คาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์

๔.๒ ภาพรวมของรายงาน
๔.๒.๑ ความถูกต้องของแบบฟอร์ม
- ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญ แบ่งแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน ตามลาดับ (บทคัด ย่อ กิตติกรรม
ประกาศ สารบัญ บทน า เอกสารที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีก ารทดลอง อภิปรายผลการ ทดลอง สรุปผล
ภาคผนวก และบรรณานุกรม)
๔.๒.๒ การนาเสนอข้อมูล
- ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัด และชัดเจน
๔.๒.๓ การใช้ภาษา คาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
- ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมและสละสลวย สามารถสื่อข้อมูลที่สาคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เป็นอย่างดี
การอ้างอิง หรือบรรณานุกรม
วิธีอ้างอิง
- ควรทาให้ถูกต้องตามหลักสากล คือ มีก ารให้หมายเลขเอกสารอ้างอิง (พ.ศ.)
กากับข้อความ ตัวอย่างเช่น (เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง)
“ จากรายงานของธวัชชัย สันติสุข (๒๕๒๓) กล่าวว่า..................... ” หรือ
“ จากรายงานของธวัชชัย สันติสุข กล่าวว่า........... ”

๑๑

๑๒
เอกสารอ้างอิง
ธวัชชัย สันติสุข (๒๕๒๓) “ พรรณพฤกษาชาติของประเทศไทย : ปัจจุบัน และอนาคต ” หน้ า
๘๑-๙๐ กรุงเทพฯ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ หรือ
๑. ธวัชชัย สันติสุข (๒๕๒๓) “ พรรณพฤกษาชาติ ของประเทศไทย : ปัจจุบัน และอนาคต ”
หน้า ๘๑-๙๐ กรุงเทพฯ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
บรรณานุกรม
- ใช้การรวบรวมบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องอ้างอิง แต่เขียนรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมให้ถูกต้องดังตัวอย่างข้างบน
๔.๒.๔ การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง
- อภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรี ยบเทียบผลที่ได้กับที่เคยมี ผู้
รายงานไว้ใน การศึกษาคล้ายกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน มีข้อเสนอแนะหรือสมมุติฐาน สาหรับการศึกษาทดลองต่อไป
- สรุปอภิปรายผลการทดลองทั้งหมดที่ได้ โดยเขียนสรุปเป็น ข้อๆ

๔.๓ จัดแสดงโครงงาน
๔.๓.๑ ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์
- ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ กลไกต่างๆ ประกอบแสดงโครงงาน
๔.๓.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การนาเสนอข้อมูล และการใช้วัสดุในแผงแสดงโครงงาน
ความสามารถในการจัด แสดงและสาธิตผลการทดลอง
- การแสดงแนวความคิ ดโดยรวม การจัดรูปแบบโครงงานที่กระชับ และดึงดูดความสนใจ
๔.๓.๓ ความประณีตสวยงาม
- การเขียนโปสเตอร์ ประณีต สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือหรือสีที่ใช้เหมาะสม
- การจัดวางโครงงานเหมาะสม สวยงาม ไม่เกินเนื้อที่ที่กาหนดให้(มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน )

๔.๔ การอภิปรายปากเปล่า
๔.๔.๑ การน าเสนอ
- นาเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ โดยสรุปประเด็นสาคัญทั้งหมดของโครงงานประมาณ
๑๐ นาที
๔.๔.๒ การตอบปัญหา
- อธิบาย และตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทา

๑๒

๑๓
รูปแบบการเขียนรายงาน
ปกนอก เรื่อง...................................................................................................................
โดย
๑. ...........................................................................................................
๒. ...........................................................................................................
๓. ...........................................................................................................
โรงเรียน...................................................................................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ......................................
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ปกใน
โดย

เรื่อง.................................................................................................
๑. ....................................................................................................
๒. ....................................................................................................
๓. ....................................................................................................
ครูที่ปรึกษา
.........................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษ
.........................................................................................

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
บทที่ ๔ ผลการทดลอง
บทที่ ๕ อภิปรายผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ไม่เกิน ๑๐ หน้ า
หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้พิมพ์ ขนาด A ๔ พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน
๒๐ หน้า เฉพาะบทที่ ๑-๕ รวมสรุปผลการทดลอง อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน ๑๐ หน้า
และทารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กาหนด จานวน ๕ ชุด โดยส่งให้
คณะกรรมการก่อนวันแข่งขัน ๕ วัน (ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)
*รายงานฉบับใดที่มคี วามยาวเกินกว่าที่กาหนดจะถูกตัดคะแนน*
๑๓

๑๔

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของการประกวด เป็นทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนรองลงมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และชมเชย ตามล าดับ
๕.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๕.๓ การตัดสิน ระดับประถมศึกษาไม่แยกตามขนาดของโรงเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษา
การตัดสินจะแยกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
๕.๔ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. รางวัลการแข่งขัน
๖.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ (๒ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๒ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๒ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๑๐ รางวัล)
รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกี ยรติคุณ
๖.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ (๖ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๖ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๖ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๑๒ รางวัล)
รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๖.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ (๖ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๖ รางวัล) รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๖ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๑๒ รางวัล)
รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน

๗. กาหนดการประกวด
๗.๑ ระดับประถมศึก ษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตั วที่ห้อง ๒๒๑-๒๒๗ อาคาร ๒ และติดตั้งแผงโครงงาน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. จับฉลากลาดับการนาเสนอ สอบปากเปล่า ประกาศผล
๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตัวที่ห้อง ๒๒๑-๒๒๗ อาคาร ๒ และติดตั้งแผงโครงงาน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. จับฉลากลาดับการนาเสนอ สอบปากเปล่า ประกาศผล
๗.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายงานตัวที่ห้อง ๒๒๑-๒๒๗ อาคาร ๒ และติดตั้ง แผงโครงงาน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. จับฉลากลาดับการนาเสนอ สอบปากเปล่า ประกาศผล
*************************************************
๑๔

๑๕
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
๕
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (Inventions) หมายถึง ผลงานจากความคิด สร้างสรรค์ในการสร้าง
ชิ้นงานขึ้นใหม่เพื่อการใช้งาน โดยมีการประยุกต์ใช้หลัก การทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ชิ้น งานที่ส ร้างขึ้น นั้น อาจเป็น
นวัตกรรมใหม่ หรืออาจเป็นการดัดแปลง หรือพัฒนาต่อยอดจากสิ่ง ที่มีใช้ง านอยู่แล้ว ทั้ง นี้สิ่ง ประดิ ษฐ์ชิ้น งานที่
สร้างขึ้นอยู่ใน ๔ ลักษณะ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มีชุดต้นกาลัง สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีชุด ต้ น ก าลัง ผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรูป
และสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ตามจินตนาการ
สิ่งประดิษฐ์ที่มีชุดต้นกาลัง หมายถึง ผลงานการประดิ ษฐ์ที่จะทางานได้ ต ามวัต ถุประสงค์ ต้ อ ง
อาศัยชุดต้นกาลัง (Primover) ในการขับเคลื่อ น เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่อ งยนต์ พลัง งานน้า พลัง งานลม
พลังงานแสงอาทิตย์ ส่งกาลังไปยังชุดทางาน (Actuator)
สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีชุดต้นกาลัง หมายถึง ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่จะทางานได้ตามวัตถุประสงค์
โดยไม่มีชุดต้นกาลังมาขับเคลื่อน เช่น อุปกรณ์แยกไข่ แดง (Podium) อุปกรณ์กันแก้วตก อุปกรณ์ช่วยทาความ
สะอาดกระจกในที่สูง ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป หมายถึง สิ่งของที่ผลิตครบตามขั้น ตอน มีประโยชน์ใช้ส อยทางกายภาพ มี
ความประณีต ความปลอดภัยและราคาเหมาะสมตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น สบู่ แชมพู ฯลฯ
สิ่งประดิษฐ์จากการสร้างสรรค์ตามจินตนาการ หมายถึง การประดิษฐ์ชิ้นงานตามจิน ตนาการจาก
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีกระบวนการทางานที่อธิบายได้ และสื่อให้เห็นนวัตกรรมทางความคิด

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
๑.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๕-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
ประกวด โดยจะประกวดเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด
๑.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
ประกวด โดยจะประกวดเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด
๑.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าประกวด โดยจะประกวดเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด

๒. ประเภทของสิ่งประดิษฐ์
๒.๑ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Inventions)
๒.๒ สิ่งประดิษฐ์ที่เน้นการออกแบบโครงสร้างกลไกการทางาน (Mecanical Structural Design)
๒.๓ สิ่งประดิษฐ์ที่คานึง ถึงการใช้วัสดุ รวมถึงการใช้อิเลคทรอนิกส์ (Meterial Utilization)
๒.๔ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าสู่ตลาดได้ (มูลค่าทางการตลาด ความสวยงามจูงใจลูกค้า)
๒.๕ สิ่งประดิษฐ์ที่คุ้มค่ ากับการลงทุน (Cost Effectivenness Inventions)
๒.๖ สิ่งประดิษฐ์ที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving Inventions)

๑๕

๑๖

๓. เกณฑ์การตัดสิน
๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- เอกสารรายงานสิ่งประดิษฐ์
๒๐ คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
๑๐ คะแนน
- คุณภาพสิ่งประดิษฐ์ (การออกแบบ ระบบการทางาน ความปลอดภัย)
๒๐ คะแนน
- คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ (ทางานได้ต ามวัตถุประสงค์และมีประโยชน์ใ นการใช้งาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความประหยัด)
๓๐ คะแนน
- การนาเสนอผลงาน (นาเสนอด้วยปากเปล่า ประกอบแผงแบบโครงงานวิทยาศาสตร์)
๒๐ คะแนน
๓.๒ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของการแข่ง ขันเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และรางวัลชมเชย ตามลาดั บ
๓.๓ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๓.๔ การตัดสิน ระดับประถมศึกษาไม่แยกตามขนาดของโรงเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษา
การตัดสินจะแยกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
๓.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

๑๖

๑๗
รูปแบบของการจัดทาเอกสารรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เอกสารรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้ า) ประกอบด้วย
๑. ปกนอก
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ .................................................................................................
โดย
๑. ...........................................................................................................
๒. ...........................................................................................................
๓. ...........................................................................................................
โรงเรียน........................................................................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ....................................
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ปกใน : ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ..........................................................................................................
โดย
๑. ....................................................................................................
๒. ....................................................................................................
๓. ....................................................................................................
ครูที่ปรึกษา .........................................................................................................
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

บทคัดย่อ
ความเป็น มา / แนวคิด / แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
วัต ถุประสงค์
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
งบประมาณ
ขั้นตอนในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ฯ และวิธีใช้
แผนภาพและหลักการทางาน
ภาคผนวก ภาพสเกตต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ ภาพถ่ายขั้นตอนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ และวิธีการใช้งาน
ในมุมมองที่แสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

หมายเหตุ ขนาดของกระดาษรายงานให้ใช้กระดาษ ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดี ยว ความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้ า
(จากข้อ ๒ – ๘) อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน ๕ หน้ า และทารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงาน
ที่ก าหนด จานวน ๕ ชุด โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนวันแข่งขัน ๕ วัน (ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๗

๑๘

๔. รางวัลการประกวด
๖.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)
รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๖.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ (๓ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๓ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๓ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๖ รางวัล)
รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๖.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ (๓ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ (๓ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ (๓ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๖ รางวัล)
รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน

๕. กาหนดการประกวด
๕.๑ ระดับประถมศึก ษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ห้อง ๒๑๕-๒๑๖ อาคาร ๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
จับฉลากลาดั บการนาเสนอ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การนาเสนอ สัมภาษณ์
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ประกาศผล
๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ห้อง ๒๑๕-๒๑๖ อาคาร ๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
จับฉลากลาดั บการนาเสนอ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การนาเสนอ สัมภาษณ์
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ประกาศผล
๕.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ห้อง ๒๑๕-๒๑๖ อาคาร ๒
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
จับฉลากลาดั บการนาเสนอ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.
การนาเสนอ สัมภาษณ์ และประกาศผล
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ประกาศผล
**************************************************
๑๘

๑๙
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๖

หลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก และสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์
๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์
๑.๓ เพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงประกอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง สามารถใช้สื่อ
วัสดุและอุปกรณ์อย่างง่า ยประกอบการทดลอง
๑.๔ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว และเกี่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตประจาวัน
๑.๕ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ฝึกกระบวนการคิด และหันมา
สนใจค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด
๒.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
แข่ง ขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่ จากัด
๒.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าแข่งขัน โดยจะแข่งเป็นทีมๆ ละ ๓ คน ส่งได้ไม่จากัด

๓. ขอบเขตของเนื้อหาวิชา
๓.๑ ระดับประถมศึกษา ความรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาหรับชั้นประถมศึก ษาตอนปลาย
๓.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ความรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๓.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ความรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓.๔ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเหตุก ารณ์ปัจจุบัน สาหรับทุกระดับชั้น

๔. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๔.๑ ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่ง ขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ ๒ คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
๔.๒ ให้แต่ละทีมที่เ ข้าแข่งขันส่งรายชื่อนักเรียนพร้อ มรายงานการแสดงทั้งหมดต่อกรรมการ ก่อน
เริ่มแข่งขัน ๕ วัน (ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘) จานวน ๕ ชุด
๔.๓ เวลาที่ใช้ในการแสดง ทีมละ ๑๐ – ๑๕ นาที

๑๙

๒๐

๕. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๕.๑ เนื้อหาถูกต้อง เป็นปัจจุ บัน ๑๕ คะแนน แบ่งเป็น
๕.๑.๑ มูลเหตุจูงใจ
๕.๑.๒ เนื้อหาโดยย่อ
๕.๑.๓ การนาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้
๕.๒ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๕.๓ องค์ประกอบ (การแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง)
๕.๔ เทคนิค ลีลาการแสดง การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม
๕.๕ เวลาในการแสดงอยู่ในช่วงที่พอเหมาะตามก าหนด
๕.๖ ความปลอดภั ยในการแสดง
๕.๗ ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง
๕.๘ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๒๐
๑๐
๒๐
๕
๕
๑๐
๑๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของการแข่ง ขัน เป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนน
รองลงมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และชมเชย ตามลาดับ
๖.๒ เกณฑ์การตัดสินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคณะกรรมการจัดการแข่งขันตกลงในที่ประชุม
๖.๓ การตัดสินไม่แยกตามขนาดของโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
๖.๔ การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด

๒๐

๒๑

๗. รูปแบบการเขียนรายงาน
(ปกนอก)
รายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เรื่อง..........................................................................................................................................................
โดย
1...................................................................................................................................................................
.
2...................................................................................................................................................................
.
3...................................................................................................................................................................
.
ครูที่ปรึกษา
1...................................................................................................................................................................
.
2...................................................................................................................................................................
.
โรงเรียน......................................................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น...........................
(ปกใน)
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
วันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. ...............
เรื่อง..........................................................................................................................................................
โดย
1.....................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา
1...................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................
๒๑

๒๒
ค านา
สารบัญ
๑. มูลเหตุจูงใจ (บทน าอธิบายถึงที่มาของเรื่องที่มาน าแสดง)
๒. เนื้อหาโดยย่อ
๓. การนาหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้
๔. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
บรรณานุกรม
ภาคผนวก จานวนไม่เกิน ๕ หน้า

ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ า

หมายเหตุ ขนาดของกระดาษรายงานให้ใช้กระดาษ ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดี ยว ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ า
(จากข้อ ๑ – ๔) อาจมีภาผนวกได้อีกไม่เกิน ๕ หน้ า และทารายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงาน
ที่ก าหนด จานวน ๕ ชุด โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนวันแข่งขัน ๕ วัน ( ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๘)

๗. รางวัลการแข่งขัน
๗.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)
๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)
๗.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
เงินรางวัล ๖๐๐ บาท
เงินรางวัล ๔๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
เงินรางวัล ๖๐๐ บาท
เงินรางวัล ๔๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
เงินรางวัล ๘๐๐ บาท
เงินรางวัล ๖๐๐ บาท
เงินรางวัล ๔๐๐ บาท

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ จานวนรางวัล และเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีบตั รประจาตัวประชาชน

๒๒

๒๓

๘. กาหนดการแข่งขัน
๘.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๕-๖ ) ดาเนินการประกวด ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้องโสต ๖ อาคาร ๗ จับฉลากจัดลาดั บแข่งขัน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ดาเนินการแข่งขัน
๘.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการประกวด ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้องโสต ๖ อาคาร ๗ จับฉลากจัดลาดั บแข่งขัน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ดาเนินการแข่งขัน
๘.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการประกวด ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัวที่ห้องโสต ๖ อาคาร ๗ จับฉลากจัดลาดั บแข่งขัน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ดาเนินการแข่งขัน
**************************************************

๒๓

๒๔

๗

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.๑ ระดับประถมศึก ษา เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๕-๖ ประกวดเป็นรายบุคคล
ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน
๑.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประกวดเป็นรายบุคคล
ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน
๑.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประกวดเป็นราย
บุคคล ส่งได้โรงเรียนละ ๒ คน

๒. ระเบียบการประกวดวาดภาพ
๒.๑ ระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริม
สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
๒.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริม
สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
๒.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย หัวข้อเรื่อง “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

๓. ขนาดของภาพ
ใช้กระดาษหนังไก่ ขนาด ๑๕



๒๑ นิ้ว ทางคณะกรรมการจะจัดหาให้

๔. สีที่ใช้ในการวาดภาพ
๔.๑ ระดับประถมศึก ษา
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใช้สีชอล์ก หรือสีเทียน
ใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้า
ใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้า

๕. อุปกรณ์การวาดภาพ (จัดหามาเอง)
ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอด า สี แผ่นรองวาดภาพ พู่กัน จานสี และวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
อื่นๆ มาเอง

๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ เกณฑ์ก ารตัดสิน คะแนน ๑๐๐ คะแนน
- เนื้อหา
๓๐ คะแนน
- ความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์
๓๐ คะแนน
- องค์ประกอบศิลป์
๒๐ คะแนน
- เทคนิค ,วิธีการ
๒๐ คะแนน
๖.๒ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขัน เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑, ๒ และรางวัลชมเชย ตามล าดับ
๖.๓ การตัดสิน ระดับประถมศึกษาไม่แยกตามขนาดโรงเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษาแยกตาม
ขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
๖.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
๒๔

๒๕

๗. กรรมสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัล
เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์

๘. รางวัลการแข่งขัน
๘.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ รางวัลละ ๘๐๐ บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ รางวัลละ ๖๐๐ บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๓ รางวัล) รางวัลละ ๔๐๐ บาท
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๘.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ (๓ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑(๓ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒(๓ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๖ รางวัล)
รางวัลละ ๔๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๘.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ (๓ รางวัล)
รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑(๓ รางวัล) รางวัลละ ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒(๓ รางวัล) รางวัลละ ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (๖ รางวัล)
รางวัลละ ๔๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน

๙. กาหนดการแข่งขัน
๙.๑ ระดับประถมศึก ษา ดาเนินการแข่งขัน ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่โดมข้างหอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกวดวาดภาพที่โดมข้างหอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประกาศผลที่อาคารประชาสัมพันธ์
๙.๒ ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น ดาเนินการแข่งขัน ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่โดมข้างหอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกวดวาดภาพที่โดมข้างหอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประกาศผลที่อาคารประชาสัมพันธ์
๙.๓ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ดาเนินการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่โดมข้างหอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ประกวดวาดภาพที่โดมข้างหอประชุมธารน้าใจ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประกาศผลที่อาคารประชาสัมพันธ์
***************************************
๒๕

๒๖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๘

หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถด้ านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง อย่างเต็มความสามารถ
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
๒.๑ ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น ๒ ระดับชั้น คือ
๒.๑.๑ ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด โดย
ประกวดเป็นรายบุคคล ส่งได้ไม่จากัด
๒.๑.๒ ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด โดย
ประกวดเป็นรายบุคคล ส่งได้ไม่จากัด
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนที่ส่งเข้า
ประกวด โดยจะประกวดเป็นรายบุคคล ส่งได้ไม่จากัด
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนที่ส่ง
เข้าประกวด โดยจะประกวดเป็นรายบุคคล ส่งได้ไม่จากัด

๓. ระเบียบการประกวด
๓.๑ เพลงที่ใช้ประกวดใช้เพลงตามความถนัด -ความสามารถ
๓.๒ การแต่งกายสวยงาม เหมาะสมกับเพลงที่ใช้ประกวด (ไม่อนุญาตให้แต่งชุดนักเรียน)
๓.๓ นักร้องที่มารายงานตั วช้าก่อนการประกวด ๑๐ นาที จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประกวดแข่ง ขัน

๔. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

น้าเสียง
จังหวะ
อักขระ
ลีลา ท่าทาง
การแต่งกาย

๓๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๕. รางวัลการประกวด
๕.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา (ป. ๑-๓ และ ป. ๔-๖)
รางวัลชนะเลิศ ( ๒ รางวัล)
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ ( ๒ รางวัล) เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ ( ๒ รางวัล) เงินรางวัล ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ( ๔ รางวัล)
เงินรางวัล ๔๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๒๖

๒๗
๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ เงินรางวัล ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ( ๕ รางวัล) เงินรางวัล ๔๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๕.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒ เงินรางวัล ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ( ๕ รางวัล) เงินรางวัล ๔๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีบตั รประจาตัวประชาชน

๖. กาหนดการประกวด
๖.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้น ป. ๔-๖
ดาเนินการประกวด ในวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ศาลาสมาคม หน้ าหอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
จับฉลากลาดั บการร้อง ประกวดร้องเพลง
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการประกวด ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ศาลาสมาคม หน้ าหอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
จับฉลากลาดั บการร้อง ประกวดร้องเพลง
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการประกวด ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ศาลาสมาคม หน้ าหอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
จับฉลากลาดั บการร้อง ประกวดร้องเพลง
*************************************************

๒๗

๒๘
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดหางเครือ่ ง (นักร้องประกอบ)
๙
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถด้ านการแสดงและขับร้อง
๑.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกัน รู้รักสามัคคี ในหมู่คณะอย่างมีระบบ
๑.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒. คุณสมบัติและจานวนผู้เข้าร่วมการประกวด
๒.๑ สมาชิกผู้ประกวดต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น แบ่งเป็น
๒.๑.๑ ระดับประถมศึก ษา ส่งได้ไม่จากัดจานวนทีม
๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ ๑-๓ ส่งได้ไม่จากัด
จานวนทีม
๒.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ส่งได้ไม่จากัด
จานวนทีม
๒.๒ สมาชิกเป็นชายหรือหญิงก็ได้
๒.๓ เพลงประกอบการเต้นต้องเป็นเพลงลูกทุ่ง (แผ่นดนตรีประกอบการร้องและเต้นหามาเอง)
๒.๔ การแสดงต้องประกอบด้วยนักร้อง ๑ คน ร้องสดห้ามลิปซิงค์ และหางเครื่องไม่เกิน ๖ คน
๒.๕ การแต่งกายให้เหมาะสม สวยงาม (ไม่อนุญาตให้แต่งชุดนักเรียน)

๓. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

การแต่งกายของนักร้องและหางเครื่อง
ลีลา ท่าทางการเต้นของหางเครื่อง
เพลงประกอบการเต้น
ความพร้อมการเต้น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน

๔. เวลาที่ใช้ประกวด
๔.๑ แสดงได้แต่ละทีมใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อพิธีกรมอบเวทีให้ หางเครื่องขึ้น
ประกวด
๔.๒ คณะนักแสดงหางเครื่องที่ใช้เวลาเกินกาหนด จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน
๔.๓ คณะที่มารายงานตัวช้าก่อนการประกวดแข่งขัน ๒๐ นาที จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประกวด

๕. รางวัลการประกวด (การตัดสินไม่แยกตามขนาดโรงเรียน)
๕.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลรองชมเชย (๒ รางวัล)

เงินสด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และถ้วยรางวัล
เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัล
เงินสด ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัล
เงินสด ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๒๘

๒๙

๕.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลรองชมเชย (๒ รางวัล)

เงินสด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และถ้วยรางวัล
เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัล
เงินสด ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัล
เงินสด ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

๕.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
เงินสด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
เงินสด ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชมเชย (๒ รางวัล) เงินสด ๖๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ จานวนรางวัลและเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีบตั รประจาตัวประชาชน

๖. สถานที่และกาหนดการประกวด
สถานที่ประกวด เวทีบันเทิงเชิงวิชา เวทีตรงข้ามเสาธง
๖.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา ดาเนินการประกวด ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ศาลาสมาคม หน้ าหอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
จับฉลากลาดั บการร้อง ประกวดร้องเพลง
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาเนินการประกวด ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ศาลาสมาคม หน้ าหอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
จับฉลากลาดั บการร้อง ประกวดร้องเพลง
๖.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาเนินการประกวด ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว ที่ศาลาสมาคม หน้ าหอประชุมรวมฤทัยธารง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
จับฉลากลาดั บการร้อง ประกวดร้องเพลง

****************************************************

๒๙

๓๐
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๐

หลักเกณฑ์รายละเอียดการประกวดวงดนตรีสตริง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถด้ านดนตรีและขับร้อง
๑.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกัน รู้รักสามัคคีในหมู่คณะอย่างมีระบบ
๑.๓ เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
๒.๑ สมาชิกผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น จัดการ
ประกวดเฉพาะระดับมัธยมศึก ษา
๒.๒ สมาชิกเป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๒.๓ สมาชิกผู้เข้าประกวดที่เป็นนักร้องและนักดนตรี รวมทั้งหมดไม่เกิน ๘ คน
๒.๔ เครื่องดนตรีทุกประเภทให้จัดหามาเอง หรือใช้เครื่องดนตรีที่จัดเตรียมไว้ให้
๒.๕ การแต่งกายให้เหมาะสม สวยงาม

๓. เพลงที่ใช้ประกวด
๓.๑ เพลงเปิดวง ๑ เพลง (ไม่มีคะแนน)
๓.๒ เพลงบังคับ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยใช้วิธีการ
บรรเลงเพลง หรือมีนักร้องนา ๑ เพลง
๓.๓ เพลงบังคับ เป็นเพลงอิสระเพลงไทยสากล (เพลงสตริง) ประเภทเพลงช้า ๑ เพลง
๓.๔ เพลงบังคับ เป็นเพลงอิสระเพลงไทยสากล (เพลงสตริง) ประเภทเพลงเร็ว ๑ เพลง
๓.๕ เพลงโชว์วง จนครบเวลา ๓๐ นาที

๔. เวลาที่ใช้ประกวด
๔.๑ แสดงได้วงละไม่เกิน ๓๐ นาที โดยจะเริ่มจับเวลา เมื่อพิธีกรมอบเวทีให้วงดนตรีขึ้น ประกวด
๔.๒ วงดนตรีที่ใช้เวลาเกินกาหนด จะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน
๔.๓ วงดนตรีที่มารายงานตัวช้าก่อนการประกวด ๒๐ นาที จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประกวด

๕. รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๑
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๒
รางวัลรองชมเชย (๒ รางวัล)

เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และถ้วยรางวัล
เงินสด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัล
เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและถ้วยรางวัล
เงินสด ๘๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ จานวนรางวัล และเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ในการขอรับเงินรางวัล นักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นผู้รับและต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน
๓๐

๓๑

๖. สถานที่และกาหนดการประกวด
๖.๑ สถานที่ประกวด เวทีบันเทิงเชิงวิชา ตรงข้ามเสาธง
๖.๒ วัน -เวลาการประกวดจะแจ้งให้ทราบภายหลังส่งใบสมัคร ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
*****************************************

๓๑

๓๒

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
-------------------------------------------------------------------๑. ระดับ
( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
๒. ขนาดของโรงเรียน ( ) ขนาดเล็ก
( ) ขนาดกลาง
จานวนนักเรียน ................................ คน

( ) มัธยมศึก ษาตอนปลาย
( ) ขนาดใหญ่

๒. ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๓ คน (โรงเรียนละ ๑ ทีม) ดังนี้ พร้อมแนบบัตรประจาตัวประชาชน
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว)......................................................................ชั้น...........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว).....................................................................ชั้น...........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว).....................................................................ชั้น...........................
๓. ครูที่ปรึกษา (นาย,นาง,นางสาว) ........................…….………………………………………………………….
๔. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์............................. โทร. .....................................
๕. ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการและยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง หากไม่
สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.........................................................
(………………….…………………………)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่ ..........เดือน................ พ.ศ. ...............
......................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครมายัง ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
๓๒

๓๓

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
--------------------------------------------------------------------๑. ระดับ
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึก ษาตอนต้น
๒. ขนาดของโรงเรียน ( ) ขนาดเล็ก
( ) ขนาดกลาง
จานวนนักเรียน ................................ คน

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ขนาดใหญ่

๓. ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นรายบุคคล จานวน ……….. คน (โรงเรียนละ ๒ คน) ดังนี้ พร้อมแนบบัตรประจาตัว
ประชาชน
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) .......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
เอกสาร บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔. ครูที่ปรึกษา (นาย,นาง,นางสาว)……….…………………….……………….................................………………….
๕. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์......................................... โทร. .....................................................
๖. ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่งหากไม่ สามารถส่งเอกสารหรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.................................................
(……………………………………..……)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. ..............
................................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครมายัง ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
๓๓

๓๔

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
-------------------------------------------------------------------๑. ระดับ
( ) ประถมศึก ษา ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ขนาดของโรงเรียน ( ) ขนาดเล็ก
( ) ขนาดกลาง
( ) ขนาดใหญ่
จานวนนักเรียน ................................ คน
๓. ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๓ คน (โรงเรียนละ ๑ ทีม) ดังนี้ พร้อมแนบบัตรประจาตัวประชาชน
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว)......................................................................ชั้น...........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว)..................................................................... ชั้น...........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว)..................................................................... ชั้น...........................
๔. ครูที่ปรึกษา (นาย,นาง,นางสาว) ........................…….………………………………………………………….
๕. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์............................. โทร. .....................................
๖. ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการและยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง หากไม่
สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.........................................................
(………………….…………………………)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่..........เดือน................ พ.ศ. ...............
......................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครมายัง ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
๓๔

๓๕

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
-------------------------------------------------------------------๑. ระดับ
( ) ประถมศึก ษา ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ขนาดของโรงเรียน ( ) ขนาดเล็ก
( ) ขนาดกลาง
( ) ขนาดใหญ่
จานวนนักเรียน ................................ คน
๓. ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์........................................................................................................................
๔. ประเภทของโครงงาน ( ) โครงงานประเภททั่วไป ( ) โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
๕. ชื่อผู้เข้าประกวดเป็นทีมๆ ละ ๓ คน (ไม่ จากัดจานวน สามารถสาเนาใบสมัครได้ตามจานวนที่ส่ง) ดังนี้
พร้อมแนบบัตรประจาตัวประชาชน
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ................................................................. ระดับชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) .................................................................. ระดับชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ................................................................... ระดับชั้น........................
๖. ครูที่ปรึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ..........……………………………….…………….…………………………………….
(นาย, นาง, นางสาว) ..........……………………………….…………….…………………………………….
๗. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์............................. โทร. .....................................
๘. ราคาต้นทุน......................................................บาท
๙. ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่ง ( ระบุเป็น ข้อ ๆ )
๙.๑ ………………………...............……………………………………………………………………
๙.๒ .……………………………….............……………………………………………………………
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการและยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่งหากไม่
สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.........................................................
(………………….…………………………)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่..........เดือน................ พ.ศ. ...............
......................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารรายงานโครงงานฯ จานวน ๕ เล่ม มายังฝ่ายจัดการ
ประกวดแข่ง ขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
๓๕

๓๖

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
-------------------------------------------------------------------๑. ระดับ
( ) ประถมศึก ษา ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ขนาดของโรงเรียน ( ) ขนาดเล็ก
( ) ขนาดกลาง
( ) ขนาดใหญ่
จานวนนักเรียน ................................ คน
๓. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ……………………………………………………………………………………………
๔. ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ ๓ คน (ไม่ จากัดจานวน สามารถสาเนาใบสมัครได้ตามจานวนที่ส่ง) ดังนี้
พร้อมแนบบัตรประจาตัวประชาชน
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ................................................................ ระดับชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ................................................................ ระดับชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ................................................................ ระดับชั้น........................
๕. ครูที่ปรึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ..........……………………………….…………….…………………………………….
(นาย, นาง, นางสาว) ..........……………………………….…………….…………………………………….
๖. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์............................. โทร. .....................................
๗. ราคาต้นทุน......................................................บาท
๘. ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ส่ง ( ระบุเป็น ข้อ ๆ )
๘.๑ ………………………...............……………………………………………………………………
๘.๒ .……………………………….............……………………………………………………………
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการและยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง หากไม่
สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.........................................................
(………………….…………………………)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่..........เดือน................ พ.ศ. ...............
....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารรายงานสิ่งประดิษฐ์ จานวน ๕ เล่ม มายังฝ่ายจัดการ
ประกวดแข่ง ขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
๓๖

๓๗

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
๑. ระดับ

-------------------------------------------------------------------( ) ประถมศึก ษา ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย

๒. ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละ ๓ คน (ไม่จากัดจานวน สามารถสาเนาใบสมัครได้ตามจานวนที่ส่ง ) ดังนี้
พร้อมแนบบัตรประจาตัวประชาชน
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว)...................................................................... ชั้น...........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว)..................................................................... ชั้น...........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว)..................................................................... ชั้น...........................
๓. ครูที่ปรึกษา (นาย,นาง,นางสาว) ........................…….………………………………………………………….
(นาย,นาง,นางสาว) ........................…….………………………………………………………….
๔. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์............................. โทร. .....................................
๕. ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการและยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง หากไม่
สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.........................................................
(………………….…………………………)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่..........เดือน................ พ.ศ. ...............
......................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการแสดง จานวน ๕ เล่ม มายังฝ่ายจัดการ
ประกวดแข่ง ขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
๓๗

๓๘

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
--------------------------------------------------------------------๑. ระดับ
( ) ประถมศึก ษา
( ) มัธยมศึก ษาตอนต้น
๒. ขนาดของโรงเรียน ( ) ขนาดเล็ก
( ) ขนาดกลาง
จานวนนักเรียน ................................ คน

( ) มัธยมศึก ษาตอนปลาย
( ) ขนาดใหญ่

๓. ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นรายบุคคล จานวน ………... คน ( ส่งได้ ๒ คน ) ดังนี้ พร้อมแนบบัตรประจาตัว
ประชาชน
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) .......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
๔. ครูที่ปรึกษา (นาย,นาง,นางสาว)……….…………………….……………….................................………………….
๕. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์......................................... โทร. .....................................................
๖. ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยิน ดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่งหากไม่ สามารถส่งเอกสารหรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.................................................
(……………………………………..……)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. ..............
................................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครมายัง ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
๓๘

๓๙

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
--------------------------------------------------------------------๑. ระดับ

( ) ประถมศึก ษา ชั้น ................ ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น

( ) มัธยมศึก ษาตอนปลาย

๒. ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นรายบุคคล จานวน ………... คน ( ไม่จากัดจานวน ) ดังนี้ พร้อมแนบบัตรประจาตัว
ประชาชน
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) .......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
๓. ครูที่ปรึกษา (นาย,นาง,นางสาว)……….…………………….……………….................................………………….
๔. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์......................................... โทร. .....................................................
๕. ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่งหากไม่ สามารถส่งเอกสารหรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.................................................
(……………………………………..……)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. ..............
................................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครมายัง ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
๓๙

๔๐

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดหางเครื่อง (ประกอบนักร้อง)
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
--------------------------------------------------------------------๑. ระดับ
( ) ประถมศึก ษา
( ) มัธยมศึก ษาตอนต้น
( ) มัธยมศึก ษาตอนปลาย
๒. ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นทีมๆ ละไม่เกิน ๖ คน (ไม่จากัด จานวน สามารถสาเนาใบสมัครได้) ดังนี้ พร้อมแนบบัตร
ประจาตัวประชาชน
หางเครื่อง
(เด็กชาย,เด็กหญิง ,นาย,นางสาว) ............................................................................ ชั้น ........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง ,นาย,นางสาว) ............................................................................ ชั้น ........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง ,นาย,นางสาว) ............................................................................ ชั้น ........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง ,นาย,นางสาว) ............................................................................ ชั้น ........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง ,นาย,นางสาว) ............................................................................ ชั้น ........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง ,นาย,นางสาว) ............................................................................ ชั้น ........................
นักร้องประกอบ (เด็กชาย,เด็กหญิง ,นาย,นางสาว).................................................................. ชั้น...................
๓. ครูที่ปรึกษา (นาย,นาง,นางสาว)……….…………………….……………….................................………………….
๔. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์......................................... โทร. .....................................................
๕. ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่งหากไม่ สามารถส่งเอกสารหรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.................................................
(……………………………………..……)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. ..............
................................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครมายัง ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
๔๐

๔๑

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสตริง
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
--------------------------------------------------------------------๑. ระดับ
มัธยมศึก ษา
๒. ชื่อวง
.............................................................................................................
๓. ชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน ๘ คน (ส่งได้ไม่จากัด สามารถส าเนาใบสมัครได้ต ามจานวนที่ส่ง) ดังนี้
พร้อมแนบบัตรประจาตัวประชาชน
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ........................................................................ ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ........................................................................ ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
(เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว) ......................................................................... ชั้น........................
๔. ครูที่ปรึกษา (นาย, นาง, นางสาว) …………………………………………….…………………………………….
๕. สถานศึกษา โรงเรียน .........................................................................................................................
สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ..................................... เขต ...............
ที่ตั้งสถานศึกษา ถนน....................................ต าบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์......................................... โทร. .....................................................
๖. ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................
ผู้ส่งและโรงเรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่งหากไม่ สามารถส่งเอกสารหรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์
ลงชื่อ.................................................
(……………………………………..……)
ผู้บริหารโรงเรียน.........................................................
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. ..............
................................................................................................................................................
หมายเหตุ กรอกข้อความและส่งใบสมัครมายัง ฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสิรินธร ถนนเทศบาล ๑ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
๔๑

๔๒
ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๘๙ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๓๑๘๗
กาหนดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี
เนื่องในงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ และสิรินธรวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรม

ระดับชั้น

วัน เดือน ปี / เวลา
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ประถมศึกษา (ป. ๕-๖)
การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา (ป. ๕-๖)

การแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา (ป. ๕-๖)

การแข่งขันการแก้ปัญหาด้วย
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา (ป. ๕-๖)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา (ป. ๕-๖)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา (ป. ๕-๖)

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
(Science Show)

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

๔๒

สถานที่
รายงานตัว
โรงอาหาร อาคาร ๙
รอบที่ ๑
โรงอาหาร อาคาร ๙
รอบที่ ๒
หอประชุมรวมฤทัยธารง
รายงานตัว
ห้อง ๕๔๑ อาคาร ๕
ห้องสอบ
๕๔๑-๕๔๔ อาคาร ๕
รายงานตัว
ห้อง ๒๓๕ อาคาร ๒
สอบ (รอบที่ ๑)
ห้อง ๒๓๕ อาคาร ๒
สอบปฏิบตั ิ (รอบที่ ๒)
ห้อง ๒๓๗ อาคาร ๒
รายงานตัว
ห้อง ๒๒๕ อาคาร ๒
จัดแสดงผลงาน
ห้อง ๒๒๑-๒๒๗
น าเสนองาน
ที่ห้องจัดแสดงผลงาน
รายงานตัว
ห้อง ๒๑๕ อาคาร ๒
จัดแสดงผลงาน
ห้อง ๒๑๕, ๒๑๖
น าเสนองาน
ที่ห้องจัดแสดงผลงาน
รายงานตัว
ห้องโสตฯ ๖ อาคาร ๗
การแข่งขัน
ห้องโสตฯ ๖ อาคาร ๗

๔๓
กาหนดการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง-ดนตรี (ต่อ)
เนื่องในงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรนิ ทร์
กิจกรรม

ระดับชั้น
ประถมศึกษา (ป. ๕-๖)

การประกวดวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา (ป. ๓-๔)
ประถมศึกษา (ป. ๕-๖)

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

การประกวดวงดนตรีสตริง

มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา

การประกวดหางเครื่อง
(ประกอบนักร้อง)

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ ชื่ออาคาร
อาคาร ๒
อาคาร ๕
อาคาร ๗
อาคาร ๙

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

วัน เดือน ปี / เวลา
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๗-๑๙ ส.ค. ๕๘
จะแจ้งให้ทราบ
๑๔ สิงหาคม ๕๘
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

อาคารพิลาศเกียรติคุณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อาคารร่วมเนรมิต
อาคารสมบูรณ์ -สุวรรณา เรืองกาญจนเศษฐ์

๔๓

สถานที่
รายงานตัว
ห้องโถงข้างหอประชุม
ธารน้าใจ
การประกวด
ห้องโถงข้างหอประชุม
ธารน้าใจ
รายงานตัว(จับฉลาก)
ศาลาสมาคม
การประกวด
ศาลาสมาคม
รายงานตัว
เวทีบันเทิงเชิงวิชา
การประกวด
เวทีบันเทิงเชิงวิชา

๔๔

เกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกขนาดของโรงเรียน
๑. ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน น้อ ยกว่า ๓๐๑ คน
โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน อยูใ่ นช่วง ๓๐๑ – ๕๐๐ คน
โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนทีม่ ีจานวนนักเรียน มากกว่า ๕๐๐ คน

๒. ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน น้อ ยกว่า ๕๐๑ คน
โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน อยูใ่ นช่วง ๕๐๑ – ๑,๕๐๐ คน
โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนทีม่ ีจานวนนักเรียน มากกว่า ๑,๕๐๐ คน

หมายเหตุ 1. โรงเรียนมัธยมศึก ษาขยายโอกาส จานวนนักเรียนที่ใช้ในการจาแนกขนาดของ
โรงเรียน ไม่นับรวมกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
2. เกณฑ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาผู้บริหารสถานศึกษา
3. ในการขอรับเงินรางวัล ให้นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและแข่ ง ขันทุกกิจกรรมเป็นผู้รับ
เงินรางวัล โดยให้นาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา
ใบสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้าน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องการเงิน ชั้น ๑ อาคาร ๑
และขอให้ครูผู้ควบคุมช่วยแจ้งให้นักเรียนทราบด้ วย ถึง ขนาดของโรงเรียน ที่สังกัด
ตามเกณฑ์ข้างต้นนี้

การติดต่อสอบถามรายละเอียดการประกวดแข่งขัน
สอบถามได้ที่
๑. นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์
๒. นายสุนทร กิ่งจันทร์
๓. นางกาญจนาพร สุจินพรัหม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

**************************************

๔๔

โทร. ๐๘-๙๗๑๗-๘๐๙๔
โทร. ๐๘-๙๘๖๔-๙๗๔๖
โทร. ๐๘-๖๘๘๐-๘๑๐๓

