การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561

“เปิดบ้านนวมินทร์’61”
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภทเดี่ยว
1. การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
3. การแข่งขันเขียนตามคาบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
4. การแข่งขันเขียนตามคาบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
6. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
7. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
8. การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
9. การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
10. การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
11. การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภททีม
12. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
13. การแข่งขันการสร้างเสาธงลอย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
14. การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา หัวข้อ “เลือกตั้ง’62” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
15. การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
16. การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
17. การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
18. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
19. การประกวด “ขนมไทยอะไรเอ่ย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
20. การประกวด “น้าพริก 4 ภาค” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
21. การประกวด “อาหารจานเดียว” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
22. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
23. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
25. การประกวดส้มตาลีลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

กติกาการแข่งขัน “การแข่งขัน Spelling Bee”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 3
- นักเรียนระดับชั้น ป. 4 – 6
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- แข่งขันประเภทเดี่ยว (โรงเรียนละ 1 คน)
3. เกณฑ์การแข่งขัน
รอบที่ 1 กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา พูดคาศัพท์คาละ 2 ครั้ง และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์นั้นๆ
2 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจคาศัพท์ได้ดีขึ้น ผู้เข้าแข่งขันเขียนคาศัพท์ จานวน 20 คาๆ ละ 5 คะแนนลงใน
กระดาษที่กรรมการเตรียมไว้ให้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 1 ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง จะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้
- ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จับฉลากเรียงลาดับการแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันยืนตามลาดับการแข่งขันที่จับฉลากได้
- แข่งขันทีละคนโดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลาดับที่ 1 กรรมการพูดคาศัพท์แต่ละคา 1 ครั้ง
และพูดประโยคขยายที่มีคาศัพท์นั้นๆ 1 ครั้ง
- ผู้เข้าแข่งขันสะกดคา หากสะกดคาศัพท์ถูกต้อง ให้รอเข้ารอบต่อไป หากสะกดคาผิด ถือว่า
ตกรอบและต้องออกจากการแข่งขัน
- ทาการแข่งขันต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะลาดับที่ 1
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
- ตรวจสอบจากการสะกดคาถูกต้อง
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 3 ห้อง 402
- นักเรียนระดับชั้น ป. 4 – 6 ห้อง 403
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 600 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 400 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท
** หมายเหตุ โรงเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’ 61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

การแข่งขัน Spelling Bee
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ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................
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 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
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 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
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คาศัพท์
1. market
2. live
3. beach
4. doctors
5. small
6. three lions
7. happy
8. a little boy
9. breakfast
10. country
11. friend
12. sick
13. singer
14. car
15. look
16. love
17. parents
18. zoo
19. tennis
20. picture
21. music
22. give
23. house
24. school
25. speak
26. hot
27. television
28. run
29. lazy
30. park
31. drink
32 .door
33. fish
34. cook

คาศัพท์แข่งขัน Spelling Bee
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ตัวอย่างประโยค
I go to the market with mom.
We live in Bangkok.
Dad goes to the beach.
Doctors look after sick people.
This is a small ball.
Three lions live in the forest.
Ben is happy.
A little boy is fat.
I have breakfast at school.
My country is beautiful.
Jane is my friend.
I am sick.
She wants to be a singer.
He goes to school by car.
The students look at the board.
We love the King.
My parents work hard today.
They go to the zoo.
John and I play tennis.
There is a nice picture on the wall.
I love music.
They give me a toy.
My house is big.
My school is beautiful.
I can speak English.
It is very hot today.
We watch television at home.
The dogs run to the park.
He is lazy.
I walk in the park.
They drink milk for breakfast.
I open the door for my sister.
I like to eat fish.
My mother cooks dinner every day.

คาศัพท์
35. playground
36. oval
37. glass
38. clock
39. candy
40. pet
41. window
42. umbrella
43. jeans
44. summer
45. small
46. tall
47. short
48. cold
49. hungry
50. snake
51. zebra
52. giraffe
53. school
54. market
55. milk
56. sleep
57. play
58. bank
59. sing
60. stand
61. sit
62. read
63. drink
64. watch
65. open
66. hospital
67. farmer
68. singer
69. cake
70. coffee

ตัวอย่างประโยค
Students are in the playground.
An egg is oval.
Water is in the glass.
I go to school at 7 o’clock.
OLE is candy.
My pet is a dog.
My classroom has many windows.
It’s raining. I need an umbrella.
I wear blue jeans to Bangkok.
It is very hot in summer.
An ant is small.
The giraffe is tall.
The boy has short hair.
Ice cream is cold.
I’m hungry. I need some food.
The snake has long body.
The zebra is black and white.
The giraffe has a long neck.
The students go to school on Monday to Friday.
You can buy many things at the market.
We drink some milk.
I sleep in my bed.
I play football with my friend.
Krung Thai bank is near my school.
I can sing song.
Please stand up.
The teacher sits on the chair.
He reads cartoon book.
We should drink milk every day.
I watch television.
Open your book to page 15.
The doctor works in the hospital.
Farmer grows rice.
Ta Ta Young is a singer.
I eat cake on my birthday party.
My father drinks coffee every morning.

คาศัพท์
71. sandwich
72. chicken
73. salad
74. juice
75. fruit
76. carrot
77. Sunday
78. December
79. January
80. name
81. finger
82. mouth
83. panda
84. scarf
85. black
86. dream
87. answer
88. animal
89. interesting
90. policeman
91. between
92. king
93. doorbell
94. yesterday
95. mosquito
96. mountain
97. buffalo
98. concert
99. dirty
100. homework

ตัวอย่างประโยค
We like to eat sandwich for breakfast.
KFC is fried chicken.
There are many vegetables and fruits in salad.
Juice comes from fruits.
Mango, banana and orange are fruits.
The rabbits like to eat carrot.
I don’t go to school on Sunday.
Father’s Day is in December.
New Year Day is in January.
What’s your name?
I have ten fingers.
He eats with his mouth.
Lin Hui is a panda.
I use a scarf in winter.
I have black hair.
I have a good dream at night.
Please answer my question in your notebook.
Tiger is an animal. You can see it in the zoo.
English is very interesting for me.
My friend’s father is a policeman.
I am sitting between Ladda and Somsri .
We love our Thai King.
The doorbell in front of my house is ringing.
Tommy went to see the doctor yesterday.
One mosquito bites me on my face.
The big mountain is behind my house.
My father buys a small buffalo.
We love Bird, Thongchai so we go to see his concert.
Your work is very dirty. I don’t like it.
Teacher gives you homework.

คาศัพท์แข่งขัน Spelling Bee
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

คาศัพท์
achievement
adult
afraid
allow
attack
attractive
autumn
beautiful
because
breakfast
brilliant
bump
calculate
careful
celebrate
century
ceremony
collect
complete
concert
cotton- wool
cuddle
culture
damage
dangerous
daughter
delicious
describe
design
different
difficult
doubt
downstairs
drain
dye

ตัวอย่างประโยค
Climbing Mount Everest is a great achievement.
An adult can vote for the new leader.
I am afraid it is getting late.
Mother allows the children to play outside until dark.
The dog attacks a small cat.
My friend has an attractive smile.
Autumn makes me sad and lonely.
The rose is so beautiful.
My sister is in bed because she is ill.
I am going to have sandwiches and milk for my breakfast.
He is a brilliant student so he can be a leader.
A car bumped against the tree. The driver died.
Can you calculate how much the holiday will cost?
Linda is a careful driver.
The church bells ring to celebrate the wedding.
We live in the twentieth century.
We go to Wien Tien ceremony at the temple.
My father collects stamps.
She stopped when her work completed.
My school is going to have a concert next week.
The nurse cleaned the cut with cotton-wool.
My mother always cuddles me before going to bed.
Thai culture is attractive.
The car was damaged in the accident.
Snake is a dangerous animal.
Her daughter is so lovely but shy to speak with the strangers.
Somtom is very delicious.
The teacher is describing the picture on the board.
A dressmaker designs dresses.
Thai and Korean have different culture.
It is difficult to win the first prize on the lottery.
I doubt that it will rain.
I walk downstairs to have a shower.
He poured the cold tea down the drain.
My mother dyes her hair green.

No
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

คาศัพท์
effect
excellent
exercise
expensive
factory
famous
freeze
fried rice
fulfil
garbage
garland
ghost
habit
handle
hatch
headache
health centre
household
information
instruction
intelligent
invite
listen
mackintosh
manufacture
medicine
memory
mess
naughty
necessary
necklace
nervous
nowadays

69 occupation
70 occur
71 Palace

ตัวอย่างประโยค
Her illness has had a bad-effect on her work.
My father buys an excellent car.
In the morning, I always exercise before breakfast.
My new house is very expensive.
There are a lot of factories in Samut Sakhon.
King Narasuan is a famous King for Thai people.
In Korea, the sea sometimes freezes in winter.
I like to eat fried rice for dinner.
When Somchai grew up, he fulfilled his hopes and became a doctor.
Please put the garbage in the bin.
Garlands are made of jasmines and roses.
John ran away because he saw a ghost.
Smoking is a bad habit.
I can’t carry the bucket if the handle is broken.
Three eggs have already hatched out.
I have a headache while doing my math homework.
My sister has a cold so she goes to the health centre.
We help to do the household work in my family.
Please give me some information about the train to Chiangmai.
You need to read the instruction before using this phone.
He is an intelligent student.
Mrs. Roberts invited me to tea.
I like to listen to the Korean music.
You have to wear a mackintosh when you walk in the rain.
Japan is famous for the manufacture of radios.
Take this medicine after meal.
Winning the first prize in singing is my good memory.
After the party there was a big mess in the room.
My brother is very naughty.
It is necessary to study hard for your future.
My sister wears a necklace around her neck.
I am so nervous when I speak in front of the class.
There were no television when my grandmother was a child but nowadays
most people have one.
What is your father’s occupation? He is a doctor.
The accident occurred when the car hit the bike.
The Grand Palace is in Bangkok.

No
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

คาศัพท์
peace
permit
persuade
polite
practice
present
president
protect
religion
respect
restaurant
retreat
ruin
save
serious
situation
snag
sparrow
sponge
struggle
stuffing
suitable
talent
through
towel
triangle
vegetable
volume
wreath

ตัวอย่างประโยค
The two countries made peace.
They do not permit smoking in the theatre.
I persuade my friends to go to Cha-um this weekend.
It is polite to say “Please” when you ask for something.
I practice writing a letter to my English friend.
Joy got a lovely present on her birthday.
Obama is a new president of America.
The sheepdog protects the sheep from danger.
Our religion is Buddhism.
Children should respect their parents.
We had dinner at the Chinese restaurant.
We won and the enemy retreated.
The flood ruined many houses near the Thachin River.
The fireman saved three people for the burning building.
The teacher looked serious while he was teaching his students.
The castle has a lovely situation on the hill.
The house will be ready next week if there are no snags.
There are sparrows in many parts of the world.
He is washing his car with a sponge.
The cat struggled to get out of the deep water.
Your doll had little stuffing inside.
The weather is suitable for swimming.
Mana has a talent for painting .
I walk through the dining room to the garden.
We use a towel for drying.
An object with three sides is call triangle.
I like to eat vegetable salad.
The TV was on at full volume.
They put the wreaths on the grave.

กติกาการแข่งขัน
“การแข่งขันเขียนตามคาบอก”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 – ป.6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทเดี่ยว ส่งได้ประเภทละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที ณ จุดแข่งขัน
- เขียนคาศัพท์ตามคาบอก ระดับประถมศึกษา 30 คา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 50 คา
- ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปากกาหมึกดาหรือน้าเงิน มาเอง
- เขียนตามคาบอก สะกดคาให้ถูกต้องตามอักขรวิธี (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)
- กรรมการบอกคาให้เขียน คาละ 2 ครั้ง
4. การให้คะแนนและตัดสิน
- เขียนสะกดถูกต้อง 1 คา ได้ 1 คะแนน
- ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะการแข่งขันตามลาดับที่ 1 2 3 (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์)
- กรณีได้คะแนนเท่ากัน ใช้คาสารองแข่งขันทีละคา จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 603 และ 604
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 600 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 400 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การแข่งขันเขียนตามคาบอก
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กติกาการแข่งขัน “การแข่งขันคิดเลขเร็ว”
การแข่งขันทักษะในงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน และหลักเกณฑ์การแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
- เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว โดยโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 คน
2. การจัดการแข่งขัน การแข่งขันมีการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก
- รอบที่ 2 จานวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
*** เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบที่ 1 ให้พัก 10 นาที
3. วิธีการแข่งขัน
- ชี้แจงระเบียบการแข่งขันให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนเข้าใจตรงกันก่อนเริ่ม การแข่งขัน
- แจกกระดาษคาตอบตามจานวนข้อในการแข่งขันแต่ละรอบ
- ให้นักเรียนเขียนชื่อ – สกุล โรงเรียน เลขที่นั่ง และหมายเลขข้อ ให้เรียบร้อยก่อนเริ่ม การแข่งขันในแต่ละ
รอบและห้ามเขียนข้อความอื่นๆ จากที่กาหนด
ชื่อ-สกุล ..................................................โรงเรียน.......................................................เลขที่ ............ ข้อ ........
วิธีการและคาตอบ
พื้นที่สาหรับทดเลข

- เริ่มการแข่งขันโดยสุ่มเลขโดดจากโปรแกรม GSP ที่ทางส่วนกลางจัดไว้ให้เป็นโจทย์และผลลัพธ์ ซึ่งเลขโดดใน
โจทย์ที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้าเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว สุ่มได้เป็น 6616 มี 6 ซ้าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ
สุ่มได้เป็น 0054 มี 0 ซ้าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่
สุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว สุ่มได้เป็น 43445 มี 4 ซ้าเกินกว่า 2 ตัว ต้องสุ่มใหม่ หรือ
สุ่มได้เป็น 20703 มี 0 ซ้าเกิน 1 ตัว ต้องสุ่มใหม่
- เมื่อหมดเวลาในแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษคาตอบ และดาเนินการแข่งขันต่อเนื่องจนครบทุกข้อ
(ไม่มีการหยุดพักในแต่ละข้อเพื่อตรวจให้คะแนน/ไม่มีการเฉลยทีละข้อให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันรับทราบก่อน
เสร็จสิ้นการแข่งขัน)

4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
การแข่งขันใช้การดาเนินการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร ยกกาลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เป็น
จานวนเต็มบวกเท่านั้นเพื่อหา ผลลัพธ์ ในการถอดราก ต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มจากโจทย์ ยกเว้นราก
อันดับที่สองในการถอด รากอันดับที่ n อนุญาตให้ใช้เพียงชั้นเดียวและไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์และให้เขียนแสดงวิธี
คิดทีละขั้นตอน หรือเขียนแสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและคาตอบในรูปของสมการก็ได้
5. ข้อพึงระวังในการแข่งขัน
- การคิดคานวณหาคาตอบต้องใช้เลขโดดให้ครบทุกตัว และใช้ได้ตัวละ 1 ครั้งเท่านั้น
- การใช้เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ควรเขียนให้ชัดเจน
6. เกณฑ์การให้คะแนน
- ผู้ที่ได้คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่กาหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน
- ถ้าไม่มีผู้ใดได้คาตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่สุ่มได้ ผู้ที่ได้คาตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด และวิธีการ ถูกต้อง เป็นผู้
ได้คะแนน ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็นกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจานวนเต็มเท่านั้น)
7. เกณฑ์การตัดสิน
ตัดสินจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 คน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่
3 ในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินผู้ชนะลาดับที่ 1 – 3 ได้ เนื่องจากมีคะแนนเท่ากันจะทาการแข่งขันรอบ ที่ 3 จานวน
10 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก
.8วัน/เวลา/สถานที่แข่งขัน
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 504 อาคาร 7 ชั้น
9. รางวัล
-รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 600 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 400 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร
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กติกาการแข่งขัน
“พินิจวรรณคดี”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 – ป.6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทเดี่ยว ระดับละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที ณ จุดแข่งขัน
- ระดับประถมศึกษา ตอบคาถามความรู้ด้านวรรณคดี ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
จากข้อสอบปรนัย จานวน 30 ข้อ เวลา 40 นาที ประกอบด้วยวรรณคดีเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังค์
2. ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
3. ขุนช้างขุนแผน ตอน กาเนิดพลายงาม
4. รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอบคาถามความรู้ด้านวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จากข้อสอบแบบปรนัย จานวน 40 ข้อ เวลา 50 นาที ประกอบด้วยวรรณคดีเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. นิราศภูเขาทอง
2. โคลงโลกนิติ
3. รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
4. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
4. การให้คะแนนและตัดสิน
- คะแนนเต็มข้อละ 1 คะแนน
- ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะการแข่งขันตามลาดับที่ 1 2 3 (ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
- กรณีได้คะแนนเท่ากัน ใช้ข้อสอบสารองแบบอัตนัยแข่งขันทีละข้อจนกว่าจะได้ผู้ชนะ
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 703 และ 704
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 600 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 400 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร
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กติกาการแข่งขัน “การแข่งขันวาดภาพ”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 – ป.6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ประเภท เดี่ยว (สามารถส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน/ระดับชั้น)
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
3.2 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษและสีที่ใช้ในการแข่งขัน
- ระดับชั้น ป.4- ป.6 ขนาด 11” x 15” ใช้สีชอล์คน้ามันหรือสีไม้
- ระดับชั้น ม.1- ม.3 ขนาด 15” x 22” ใช้สีโปสเตอร์หรือสีน้า
3.3 หัวข้อการแข่งขัน
- ระดับชั้น ป.4 - ป.6 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “Thailand 4.0”
- ระดับชั้น ม.1 - ม.3 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 10”
3.4 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ
3.5 ห้ามนาต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน
3.6 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง
3.7 เวลาในการวาดภาพ 3 ชั่วโมง ลงทะเบียนแข่งเวลา 7.30 - 8.30 น. เริ่มแข่งขัน เวลา 9.00 น.
4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
20
คะแนน
- เทคนิคการใช้สี
20
คะแนน
- ความสวยงาม ความประณีต
20
คะแนน
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กาหนด
20
คะแนน
- การจัดองค์ประกอบของภาพ
20
คะแนน
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 705
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 600 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 400 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร
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กติกาการแข่งขัน “การประกวดคัดลายมือ ประเภทหัวกลม”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 – ป.6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภทเดี่ยว ส่งได้ประเภทละ 1 คน
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที ณ จุดแข่งขัน
- ข้อความสาหรับคัดลายมือ คณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียม
- ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้าเงิน ผู้แข่งขันเตรียมมาเอง
- คัดข้อความตามที่กาหนด 1 จบ (ตัวบรรจงเต็มบรรทัด) เวลา 1 ชั่วโมง
- รูปแบบตัวอักษร ใช้รูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ
4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- คัดข้อความไม่เสร็จภายในเวลาที่กาหนด ไม่ตรวจให้คะแนน
- ความสวยงาม ความสม่าเสมอ ขนาดตัวอักษร
30 คะแนน
- คัดข้อความถูกต้องตามต้นฉบับ
20 คะแนน
(คัดตก คัดเกิน สะกดผิด หักตาแหน่งละ 1 คะแนน)
- การวางตาแหน่งสระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายต่างๆ
20 คะแนน
(วางสระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายต่างๆ ไม่ถูกต้อง หักตาแหน่งละ 1 คะแนน)
- การเว้นวรรค การเว้นช่องไฟ
15 คะแนน
(เว้นวรรคไม่ถูกต้อง เขียนฉีกคา หักตาแหน่งละ 1 คะแนน)
- สะอาดเรียบร้อย
15 คะแนน
(มีรอยลบ ขูด ขีดฆ่า หักตาแหน่งละ 1 คะแนน)
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 605 และ 701
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 600 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 400 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 200 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร
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กติกาการแข่งขัน “การใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน (โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม)
3. เกณฑ์การแข่งขัน
3.1 เริ่มเวลาการแข่งขัน เวลา 09.00 – 12.00 น. (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
3.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวก่อนเวลา 15 นาที (หากมารายงานตัวพ้นเวลาที่กาหนดให้เป็นดุลยพินิจของ
กรรมการ)
3.3 นักเรียนสร้างผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ในการแข่งขัน
3.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ (ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ) ไฟล์ข้อมูล
รูปภาพ และเสียงประกอบสาหรับใช้ในการแข่งขันทั้งนี้ กาหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่ กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
3.5 นักเรียนสร้างผลงานการนาเสนอ (Presentation) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
ในวันแข่งขัน
3.6 ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่
คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
3.7 ใช้เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง
* ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
- ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
20
คะแนน
- การใช้ Effect ที่เหมาะสม
20
คะแนน
- ความสวยงามของแต่ละหน้า
20
คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
20
คะแนน
- การมีภาพประกอบที่เหมาะสม
20
คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการจะกาหนด แต่คะแนนรวมให้
เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
** หมายเหตุ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร
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หรือ E-mail. Phet418@satriwit3.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน
“การทาเสาธงลอย”
การแข่งขันทักษะในงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ (แต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี เข้าแข่งขัน)
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- การแข่งขันใช้ระบบการแข่งขันแบบทีม
- ทีมเข้าร่วมแข่งขัน มีจานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 6 คน
- สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม
3. วิธีการดาเนินการแข่งขัน / เกณฑ์การแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม อุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ดังนี้
1) ไม้พลอง จานวน 8 อัน
2) เชือกสาหรับผูกเงื่อน ยาว 3 เมตร จานวน 20 เส้น
3) ธงชาติ พร้อมเชือกผูกธง
- คณะกรรมการประชุมนายหมู่ เพื่อชี้แจง และนัดหมาย แล้วเป่านกหวีด เริ่มจับเวลาการแข่งขัน
- ระยะเวลาในการทาการแข่งขัน 40 นาที
- สร้างเสาธงลอย ด้วยไม้พลอง 8 อัน มีความสูงของเสาธงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ความสูงเสาธงลอยไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
ประสิทธิภาพการใช้งาน ความมั่นคง แข็งแรง
ความถูกต้องของการใช้ และผูกเงื่อน
รูปแบบเสาธงลอย ความคิดสร้างสรรค์
อุปกรณ์
ระบบหมู่ ภาวะผู้นา
การแต่งกาย เครื่องแบบ
การบริหารเวลา
รวม

หมายเหตุ : เมื่อเสร็จแล้ว ให้ส่งเสียงร้อง “ไชโย” 3 ครั้ง

คะแนน
10
20
20
10
10
10
10
10
100

5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าห้องกองลูกเสือโรงเรียน
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา

** หมายเหตุ โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร

1,500 บาท
1,200 บาท
1,000 บาท

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
“การทาเสาธงลอย”
วันที่ 18 มกราคม 2562
ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ .............................................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................... โทรสาร .............................................................
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ........................................ ......
 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ ....................................
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................. ...............................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือ โทรสาร. 02 – 441 – 3194
หรือ E-mail. Phet418@satriwit3.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน “ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา หัวข้อ การเลือกตั้ง 62”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน (ส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)
3. ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่ใช้แข่งขัน
1. กฎหมาย ประกาศ คาสั่ง อันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
(กรณีที่ไม่เลื่อนการเลือกตั้ง)
2. นโยบายของพรรคการเมืองพรรคต่าง ๆ ที่มีการหาเสียงอย่างเป็นทางการ
3. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
4. รูปแบบและเกณฑ์การแข่งขัน
รอบที่ 1 หมวดข้อสอบปรนัย 20 ข้อ
ให้เวลา 15 นาที ผู้เข้าแข่งขันที่ทาคะแนนได้มากที่สุด 5 อันดับแรกเข้ารอบ
รอบที่ 2 หมวดคาถาม ถามตอบ
ให้นักเรียนตอบคาถาม ทีมใดตอบถูกครบ 3 ข้อก่อน 3 ทีมแรกเข้ารอบ
รอบที่ 3 หมวดคาถาม ความว่องไว
ให้นักเรียนแต่ละทีมแย่งกันตอบคาถามทีมใดตอบถูกเป็นทีมแรก ได้รับรางวัลชนะเลิศทีมที่ 2 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
5. การตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
6. วัน/เวลา/สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อาคาร 7 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 503
7. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
***หมายเหตุ

โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
“ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา หัวข้อ การเลือกตั้ง’62”
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ .............................................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................... โทรสาร .............................................................
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทีมที่ 1
 ชื่อ – สกุล ...............................................................................................................ชั้น ......................................
 ชือ่ – สกุล ...............................................................................................................ชั้น ......................................
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันทีมที่ 2
 ชื่อ – สกุล ...............................................................................................................ชั้น ......................................
 ชือ่ – สกุล ...............................................................................................................ชั้น ......................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ ....................................
 ชือ่ – สกุล ........................................................................................................................ ....................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือ โทรสาร. 02 – 441 – 3194
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กติกาการแข่งขัน
“การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน”
การแข่งขันทักษะในงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 – ป.6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม 2 คน โรงเรียนละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
กาหนดเล่มที่ใช้ในการแข่งขัน
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป. 4 – 6 ใช้หนังสือเล่มที่ 1, 3
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1 – 3 ใช้หนังสือเล่มที่ 33, 39
- ให้ผู้แข่งขันนาหนังสือสารานุกรมเล่มที่กาหนดมาเอง
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – 6 ใช้ข้อคาถามแบบอัตนัย จานวน 30 ข้อ สามารถเปิดหนังสือตอบได้
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – 3 ใช้ข้อคาถามแบบอัตนัย จานวน 30 ข้อ สามารถเปิดหนังสือตอบได้
4. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 209 และ 210
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................... โทรสาร .............................................................
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น.......................................
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น .......................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น.......................................
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น.......................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน “ฟุตซอล (นวมินทร์คัพ)”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จัดให้มีงานเปิดบ้านนวมินทร์ ’ 61 ในวันที่ 18 มกราคม
2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ การให้ความรู้ การประกวดแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทางเลือกให้ กับเยาวชน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้มีการแข่งขันฟุต ซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชน รักการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้โรงเรียนได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการแข่งขัน
ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล” ว่าด้วยการแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน
ข้อ 2. ประเภทการแข่งขัน จัดให้มีการแข่งขันประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 12 ปี เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2549
ข้อ 3. คุณสมบัตินักกีฬา
3.1 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
3.2 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน มีสิทธิส่งชื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
3.3 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา
ข้อ 4. การสมัครเข้าแข่งขัน
4.1 ขอระเบียบการและใบสมัครการแข่งขันได้ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กลุ่มบริหารวิชาการ
4.2 กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2561 ส่งใบสมัคร ณ กลุ่มบริหารวิชาการ
4.3 ในแต่ละทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ ไม่เกิน 12 คน
ข้อ 5. หลักฐานประกอบการสมัคร
5.1 ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาตามแบบ พล.1/1 ลงชื่อหัวหน้าสถานศึกษาและประทับตราโรงเรียน
5.2 ใบสมัครตามแบบพล.1/2
5.3 สาเนาสูจิบัตรของผู้สมัครหรือใบรับรองของสถานศึกษาที่มีรูปถ่าย
ข้อ 6 วิธีสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 ยืนใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6.2 ทีมใดยื่นใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬา
6.3 ในกรณีที่หลักฐานของนักกีฬาทีมใด ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด รูปถ่ายไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตามที่ได้ยื่นใบสมัครไว้ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ พร้อมตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขัน โดยไม่มีสิทธิโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 7 กติกาการแข่งขัน
7.1 ให้ใช้กติกาแข่งขันฟุตซอล ของสหพันธ์ฟุตซอลนานาชาติ (FIFA)
7.2 นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคาตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน
โดยเด็ดขาด จะอุทธรณ์ใดๆ มิได้
7.3 การแข่งขันใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (อาจเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมของจานวนทีม
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน) เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผลปรากฏว่าเสมอกันให้หาผู้ชนะโดยการเตะ ณ จุดโทษ ไม่มีการต่อ
เวลา
7.4 กาหนดระยะเวลาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 10 นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที
ข้อ 8 กาหนดการ วัน เวลา สถานที่รับสมัครและแข่งขัน
8.1 จับฉลากและประชุมผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีม วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ศรีนวมินทร์
8.2 กาหนดการแข่งขันวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 เริ่มแข่งขัน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ข้อ 9 การประท้วง
9.1 การประท้ว งจะต้องทาเป็นลายลั กษณ์อักษร และหลั กฐานประกอบ พร้อมเงินประกันการ
ประท้วงจานวน 1,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการแข่งขันสิ้นสุดลง
9.2 คาตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันให้ถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้
9.3 เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดการบาดเจ็บจากการ
แข่งขัน หรือทะเลาะวิวาทในการแข่งขันฟุตบอล อันเกิดแก่ทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จะร้องทุกข์หรือฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 10 รางวัลการแข่งขัน
ทีมชนะเลิศ
ได้รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล
1,500 บาท
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล
1,200 บาท
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล
1,000 บาท
* รางวัลดาวซัลโวสูงสุด ได้รับถ้วยรางวัล

ใบสมัครแข่งขันงานเปิดบ้านนวมินทร์’61
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
“ฟุตซอล (นวมินทร์คัพ)”
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................... ..............................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................... โทรสาร .............................................................
 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน








ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ................. .............................
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ............................ ..................
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................

รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................
 ชือ่ – สกุล ............................................................................................................................................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือ โทรสาร. 02 – 441 – 3194
หรือ E-mail. Phet418@satriwit3.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน “การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก”
การแข่งขันทักษะในงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 2 คน (โรงเรียนละ 1 ทีม)
3. เกณฑ์การแข่งขัน
- ใช้โปรแกรม Paint ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows ในการแข่งขัน
- นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
- การวาดภาพ ให้วาดภาพประกอบเรื่องราวตามหัวข้อที่กาหนดให้ใน 1 หน้าจอ
- ห้ามนาเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่
คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะปรับให้ออกจากการแข่งขัน
- ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
- ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
30
คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
30
คะแนน
- ความสวยงาม
20
คะแนน
- การจัดองค์ประกอบของภาพ
20
คะแนน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการ อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการจะกาหนด แต่คะแนนรวมให้
เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอมพิวเตอร์
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
“การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก”
วันที่ 18 มกราคม 2562
ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................... โทรสาร .............................................................
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
 ชือ่ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................
 ชือ่ – สกุล ............................................................................................................................................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือ โทรสาร. 02 – 441 – 3194
หรือ E-mail. Phet418@satriwit3.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน “ขนมไทยอะไรเอ่ย”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน (โรงเรียนละ 1 ทีม)
3. กติกาการแข่งขัน
- การแต่งกายสวยงามตามประเพณีนิยมท้องถิ่นไทย ได้ทุกภาค
- รายงานตัวเวลา 08.30 น. เวลาแข่งขัน 09.00 - 12.00 น.
- ระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันยืมเครื่องมือหรืออุปกรณ์จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือจาก
คณะกรรมการ
- ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณพื้นที่การแข่งขัน
- ระหว่างการแข่งขันห้ามครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษาหรือให้คาแนะนาผู้เข้าแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดอย่างเคร่งครัด
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ระยะเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
- รสชาติ
30
คะแนน
- การจัดตกแต่งและความสวยงาม
30
คะแนน
- สุขลักษณะในการประกอบอาหาร
30
คะแนน
- การทางานเป็นทีม
10
คะแนน
* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าเสาธงฝั่งห้องประชุมรัตนวรี
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
“ขนมไทยอะไรเอ่ย”
วันที่ 18 มกราคม 2562
ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ .............................................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................... โทรสาร .............................................................
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
 ชื่อ – สกุล .............................................................................................................. ชั้น ......................................
 ชือ่ – สกุล .............................................................................................................. ชั้น ......... .............................
 ชือ่ – สกุล .............................................................................................................. ชั้น ......................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................
 ชือ่ – สกุล ............................................................................................................................................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือ โทรสาร. 02 – 441 – 3194
หรือ E-mail. Phet418@satriwit3.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน “การประกวดน้าพริก 4 ภาค”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจ้าปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน (โรงเรียนละ 1 ทีม)
3. เกณฑ์การแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องลงทะเบียนภายในเวลา 08.30 น.
- ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบมา
- ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งขันปรุงอาหารต่อหน้าคณะกรรมการตามวันเวลาที่กาหนด
(ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.)
- ต้องเตรียมอาหารที่จะเข้าประกวดเป็นชุดเล็กจานวน 3 ชุด เพื่อให้คณะกรรมการประเมินรสชาติ
และชุดใหญ่ 1 ชุด เพื่อจัดแสดง
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ -อุปกรณ์ ในการทาน้าพริกมาเอง เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ ฝ่ายจัดแข่งขันจึงเห็นสมควรใช้อุปกรณ์คู่กายที่คุ้นเคยของตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันนาอุปกรณ์ของตนมาจากบ้าน เตรียมเตาไฟฟ้ามา
ทางผู้จัดงานจะเตรียมโต๊ะวางของขนาดประมาณ 1.50 เมตร X 0.60 เมตร เอาไว้ให้ทีมละ 1 ตัว
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน) * การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
- ความพร้อม ของวัตถุดิบ และผู้ปรุง
10
คะแนน
- ขั้นตอนกรรมวิธีปรุง
20
คะแนน
- ลักษณะอาหาร รสชาติดีตรงตามตารับ มีความน่ารับประทาน
30
คะแนน
- การจัดแสดงและความสวยงาม
20
คะแนน
- ความสะอาด ปลอดภัย
10
คะแนน
- ระยะเวลา
10
คะแนน
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
“การประกวดน้าพริก 4 ภาค”
วันที่ 18 มกราคม 2562
ชื่อโรงเรียน .......................................................................................................................................................... ..............
ที่อยู่ ..................................................................................................................................................................... ..............
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ........................................................................... โทรสาร .....................................................
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................ ชั้น ........... .............................
 ชือ่ – สกุล ............................................................................................................ ชั้น ........................................
 ชือ่ – สกุล ............................................................................................................ ชั้น ........................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................
 ชือ่ – สกุล ............................................................................................................................................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือ โทรสาร. 02 – 441 – 3194
หรือ E-mail. Phet418@satriwit3.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน “การประกวดอาหารจานเดียว”
การแข่งขันทักษะในงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน (โรงเรียนละ 1 ทีม)
3. เกณฑ์การแข่งขัน
- การแต่งกายสวยงามตามประเพณีนิยมท้องถิ่นไทย ได้ทุกภาค
- รายงานตัวเวลา 8.30 น. เวลาแข่งขัน 9.00 - 12.00 น.
- ระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันยืมเครื่องมือหรืออุปกรณ์จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือจาก
คณะกรรมการ
- ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณพื้นที่การแข่งขัน
- ระหว่างการแข่งขันห้ามครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษาหรือให้คาแนะนาผู้เข้าแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนดอย่างเคร่งครัด
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ระยะเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
* หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ ในการทาอาหารมาเอง
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
- รสชาติ
30
คะแนน
- การจัดตกแต่งและความสวยงาม
30
คะแนน
- สุขลักษณะในการประกอบอาหาร
30
คะแนน
- การทางานเป็นทีม
10
คะแนน
* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าเสาธงฝั่งห้องประชุมรัตนวรี
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
“การประกวดอาหารจานเดียว”
วันที่ 18 มกราคม 2562
ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................... โทรสาร .............................................................
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
 ชือ่ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
 ชือ่ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................
 ชือ่ – สกุล ............................................................................................................................................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือ โทรสาร. 02 – 441 – 3194
หรือ E-mail. Phet418@satriwit3.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ SW3 Science Show 2018”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 – ป.6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- ประเภททีม 3 คน โรงเรียนละ 1 ทีม
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
- ให้แต่ละทีมจับสลากหมายเลขลาดับการแสดง
- ให้เวลาในการเตรียมการแสดงบนเวที 3 นาที
- เวลาที่ใช้ในการแสดง 13 – 15 นาที กรณีใช้เวลาแสดงเกินหรือขาด จะถูกหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน
(เศษวินาทีที่เกินหรือขาด 30 วินาที ให้ปัดเป็น 1 นาที)
- สามารถใช้เพลงประกอบในการแสดงได้โดยให้แจ้งทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมด้านข้างเวทีก่อนแสดงล่วงหน้า
20 นาที
4. การให้คะแนนและตัดสิน
- คณะกรรมการตัดสิน : คณาจารย์ที่จัดกิจกรรมและอาจเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมการแสดง
2. ความถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
3. การแสดงมีความน่าสนใจ ต่อเนื่อง
4. น้าเสียงและบุคลิกภาพของผู้แสดง
5. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6. เวลาที่ใช้ในการแสดง
7. ความสาเร็จของการทดลอง
รวม
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562
08.00 น.
09.00 น.
11.00 น.
14.00 น.

คะแนน
15
30
15
15
10
5
10
100

ลงทะเบียน
เริ่มแข่งขันในระดับประถมศึกษา ณ ห้อง 313
เริ่มแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง 313
ประกาศผลและมอบรางวัล

6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา

หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

1,200 บาท
1,000 บาท
800 บาท

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
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 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น.......................................
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น.......................................
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น.......................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น.......................................
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น .......................................
ชื่อ – สกุล ..................................................................................................ชั้น.......................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือ โทรสาร. 02 – 441 – 3194
หรือ E-mail. Phet418@satriwit3.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน “การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์”
การแข่งขันทักษะในงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษา ป. 4 – ป. 6
2. ประเภทผู้เข้าแข่งชัน
- ประเภททีม โรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบด้วยนักร้อง 1 คน แดนเซอร์ 6 – 8 คน
3. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
1. เพลงที่ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขั น 1 เพลง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ต้ อ งน าแถบบั น ทึ ก เสี ย ง/ซี ดี / เสี ย งดนตรี ส าหรั บ
ประกอบการร้องเพลงมาเอง และสามารถตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณา
คะแนนให้)
2. ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จานวน 3 ชุด
3. แต่งกายตามความเหมาะสมกับบทเพลง
4. จับฉลาก เพื่อเรียงลาดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5. กรณีที่เกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้องท่อนที่ 1 หากเกินจากนี้
ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด
5. แข่งขันในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ เวทีกลาง (ลานเอนกประสงค์)
6. รายงานตัว เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน
* คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. การให้คะแนนและตัดสิน
นักร้อง 50 คะแนน
1. น้าเสียง ความไพเราะของเสียง
20
คะแนน
2. เทคนิคการขับร้อง
10
คะแนน
3. อักขระ การออกเสียง
10
คะแนน
4. ลีลาความมั่นใจในการร้อง
10
คะแนน
แดนซ์เซอร์ 50 คะแนน
1. ลีลาท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์เพลง
15
คะแนน
2. ความพร้อมเพรียงของทีม
10
คะแนน
3. การแต่งกายเหมาะสมกับบทเพลง
10
คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์
15
คะแนน
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร 7 ชั้น

6.รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
หมายเหตุ*** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

3,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’ 61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์
วันที่ 18 มกราคม 2562
ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ .............................................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................... โทรสาร .............................................................
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ชื่อเพลง

1. ……………………………………………………………….……………

รายชื่อนักเรียนที่เข้าประกวด
1. ชื่อ – สกุล .…………………………………………............................................…………………… ชั้น …………..…….……..นักร้อง
2. ชื่อ – สกุล .………………………………........................................…………………………………..ชั้น ……………….……..แดนเซอร์
3. ชื่อ – สกุล.……………………………….........................................…………………………………..ชั้น ……………….……..แดนเซอร์
4. ชื่อ – สกุล.……………………………………………….........................................…………………..ชั้น ……………….……..แดนเซอร์
5. ชื่อ – สกุล.……………………………………………………….........................................…………..ชั้น ……………….……..แดนเซอร์
6. ชื่อ – สกุล.…………………………………………………….........................................……………..ชั้น ……………….……..แดนเซอร์
7. ชื่อ – สกุล .………………………………………………………........................................…………..ชั้น ……………….……..แดนเซอร์
8. ชื่อ – สกุล.………………………………………………….........................................………………..ชั้น ……………….……..แดนเซอร์
9. ชื่อ – สกุล.…………………………………………….........................................……………………..ชั้น ……………….……..แดนเซอร์
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ ................................................
ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ ................................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
70 ม. 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 หรือ โทรสาร. 02 – 441 – 3194
หรือ E-mail. Phet418@satriwit3.ac.th ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02 – 441 – 3591 ต่อ 103
*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

กติกาการแข่งขัน “การประกวดส้มตาลีลา”
การแข่งขันทักษะงานเปิดบ้านนวมินทร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
- แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน
3. เกณฑ์การแข่งขัน
- การแต่งกายสวยงามตามประเพณีนิยมท้องถิ่นไทย ได้ทุกภาค
- ประดิษฐ์ท่าราและลีลาเหมาะสมโดยใช้เพลงส้มตาของพุ่มพวง เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
- กาหนดเวลาแสดงลีลา และทาส้มตาพร้อมจัดส่งทีมละ 10 นาที
* หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์ ในการทาส้มตามาเอง
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
- ความพร้อม
10
คะแนน
- การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขัน
10
คะแนน
- รสชาติเหมาะสมดี
20
คะแนน
- ลีลา ท่ารา
20
คะแนน
- สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติ
20
คะแนน
- การจัดตกแต่งสวยงาม น่ารับประทาน
10
คะแนน
- ตรงเวลา
10
คะแนน
* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
5. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์
6. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,200 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
หมายเหตุ *** โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร

ใบสมัครแข่งขันเปิดบ้านนวมินทร์’61 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
“การประกวดส้มตาลีลา”
วันที่ 18 มกราคม 2561
ชื่อโรงเรียน ..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................ .............................................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................... โทรสาร .............................................................
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
 ชื่อ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
 ชือ่ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ................. .............................
 ชือ่ – สกุล ...................................................................................................... ชั้น ..............................................
รายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม
 ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................................................
 ชือ่ – สกุล ............................................................................................................................................................

ส่งมาที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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*** กรณีโรงเรียนที่ได้รับเงินรางวัล กรุณาเตรียมสาเนาบัตรประชาชนคุณครูที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมาด้วย

