
กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

1. การแข่งขัน คิดเลขเร็ว 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

อาคาร 2 ห้อง 207  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
   1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 
 

  วันท่ี 14  สิงหาคม  2557  
   ประถมศึกษา 
   เวลา  09.00  -12.00 น. 
   15  สิงหาคม  2557 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 
   เวลา  09.00  -12.00 น. 

   14  สิงหาคม  2557 
        ประถมศึกษา 
        เวลา  14.00  น.   
   15  สิงหาคม  2557 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 
    เวลา  14.00  น.   
 

กติกา 

1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ท่ีส่งเข้า แข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียน สามารถ ส่ง นักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละระดับได้ไม่เกิน 2 คน 
4. การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ  
รอบท่ี 1 สุ่มตัวเลข 4 ตัว ค าตอบ 2 หลัก จ านวน 30 ข้อ ข้อละ 45 วินาที   
รอบท่ี 2 สุ่มตัวเลข 5 ตัว ค าตอบ 3 หลัก จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 45 วินาที  
**หมายเหตุ การด าเนินการท่ีใช้ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย คือ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง 
                และ ถอดรากล าดับท่ี n 
                มัธยมศึกษาตอนต้น คือ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง และถอดรากล าดับท่ี n 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายวิทยา   เสนาเสถียร 
082-1127237 



 
กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 

ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 
---------------------------------------------------- 

2.  การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

อาคาร 2 ห้อง 205  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 
 

14  สิงหาคม  2557  
ประถมศึกษา 
เวลา  09.00  -11.00 น. 
15  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา  09.00  -11.00 น. 

14  สิงหาคม  2557 
ประถมศึกษา 
เวลา  13.00  น.   
15  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา  13.00  น.   
 

กติกา 

1. ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ท่ีส่งเข้า แข่งขัน เท่านั้น 
2. แต่ละโรงเรียน สามารถ ส่ง นักเรียนเข้าร่วม แข่งขันได้ โรงเรียนละ 3 คน  
3. ขอบข่ายข้อสอบ  ระดับประถมศึกษา เนื้อหาท่ีสอบ ครอบคลุม ป.4-6 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อหาครอบคลุม ม.1-3  

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

 นายวรวัฒน์  ชาญนรา  
   088-5617220 

 
 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

3. การแข่งขันซูโดกุ (SUDOKU) 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

อาคาร 2 ห้อง 207  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

1 – 8  สิงหาคม  2557 
 
 
 

วันท่ี 14  สิงหาคม  2557  
ประถมศึกษา 
เวลา  13.00  -14.00 น. 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา  13.00  -14.00 น. 

14  สิงหาคม  2557 
เวลา  15.00  น.   
 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2 .ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับละไม่เกิน 2 คน 
4. การแข่งขันมีรอบเดียวโดยจะมีโจทย์ให้ 3 ข้อ คือ ซูโดกุ 9×9 Event-occและ Jigsaw ใช้เวลา 45 นาที 
ใครท าเสร็จก่อนก่อนและถูกต้องจะได้คะแนนโบนสั นาทีละ 2 คะแนน 
 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางสาวปุณณภา  เหมะธุลิน 
080-7522002 

 
 
 
 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

4. การแข่งขัน A- MATH 

 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

อาคาร 2 ห้อง 208  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

1 – 8  สิงหาคม  2557 
 
 
 

14  สิงหาคม  2557  
ประถมศึกษา 
เวลา  09.00  -12.00 น. 
15  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา  09.00  -12.00 น. 

14  สิงหาคม  2557 
ประถมศึกษา 
เวลา  12.00  น.   
15  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา  12.00  น.   
 

กติกา 

1. ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ท่ีส่งเข้า แข่งขัน เท่านั้น 
2. แต่ละโรงเรียน สามารถ ส่ง นักเรียนเข้าร่วม แข่งขันได้ โรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 2 คน ) 
3. จะท าการแข่งขันเป็น เกมๆละ 20 นาที แข่งขันแบบ Knock out จนกว่าจะได้ทีมท่ีชนะ 
 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

 นายอภิสิทธิ์  ลุนนารี  
   085-0010602 

 
 
 
 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

5. การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

   อาคาร  2  ห้อง  218 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
   อาคาร  2  ห้อง  215 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

 
1 – 8  สิงหาคม 2557 

 
 

15  สิงหาคม  2557  
 มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา 09.00 – 12.00  น.  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เวลา 09.00 – 12.00  น.  

15  สิงหาคม  2557 
เวลา  13.00  น.   
 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 1 ทีม  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย   ไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 2 คน) 
4. ให้ผู้เข้าแข่งรายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

ม. ต้น 
1. นายมนตรี   พุทธรักษา 
2. นางสาวมะลิวัลย์   ตันเจียง 
3. นางสาวจุฑาทิพย์   รวมธรรม  
ม. ปลาย 
1. นางสาวเบญจมาศ   กระตารัตน์ 
2.นางสาวศรีสมร  ธวัชเมธี 
3. นางสาวพรทิวา   แต๊ะเฮง 
 
(ติดต่อ 083-354-0046   ครูจุฑาทิพย์) 

 

 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

5.1 การประกวด Miss Recycle  หัวข้อ ชุดแต่งกายประจ าชาติอาเซียน 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

       หอประชุมเอนกประสงค์ / Miss Recycle  โรงเรียนเพญ็พิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
 

1 – 8  สิงหาคม 2557 
15  สิงหาคม  2557  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เวลา 10.00 – 11.00  น.  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เวลา 11.00 – 12.00  น.  
 

15  สิงหาคม  2557 
เวลา  13.00  น.   
 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 1 คน   
   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่เกิน 2 คน  
4. ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายในชุดรีไซเคิลและรายงานตัวก่อนเวลา 09.30 น 
5. เกณฑ์การตัดสิน 30 คะแนน  (วัสดุท่ีใช้/ความสวยงาม/ความคงทน/ความประณีต/บุคลิกภาพ/ไหวพริบ) 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
1. รางวัลท่ี 1   500  บาท  พร้อมมงกุฎ, สายสะพาย   
    และเกียรติบัตร 
2. รางวัลท่ี 2   300  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
3. รางวัลท่ี 3   200  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

1. นางสาวอณุสรา    พลหาร 
2. นางสาวพัฒนี   พันธผล 
3. นางสาวนนทยา  เชิดทอง  
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน 
 
    (ติดต่อ 080-1011179  ครูอณุสรา) 

 
 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

6.  การแข่งขัน คัดลายมือ  

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

อาคาร 4  ห้อง 412  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
   1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 

วันท่ี 14  สิงหาคม  2557  
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา 09.00 -11.00 น. ห้อง 412 
15  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เวลา 09.00  -11.00 น. 

14  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา  13.00  น.   
15  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เวลา  13.00  น 
 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 2 คน   
    มัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่เกิน 2 คน  
 
การคัดลายมือ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
1. ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้องตามลักษณะวิธีเขียนอักษรไทยและเป็นระเบียบ       (15 คะแนน) 
2. มีความสะอาดเรียบร้อย                                                                    (10 คะแนน) 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 

           พร้อมเกียรติบัตร 

 นางผ่องศรี  สุริโย   086-223-2857 
 นายสุรัช  ป้องพาล 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

7. การแข่งขัน อ่านท านองเสนาะ 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  

       อาคาร  4  ห้อง 414  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 
              

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

   1 – 8  สิงหาคม  2557 
 
 

14  สิงหาคม  2557  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เวลา 09.00 -11.00 น.  ห้อง 414 
15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เวลา 09.00 -11.00 น. 

14  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น  
เวลา 13.00 น. 
15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เวลา 13.00 น. 

กติกา 

1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 2 คน  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่เกิน 2 คน  
การอ่านท านองเสนาะ  (คะแนนเต็ม 100  คะแนน) 
1. อ่านถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง         (30 คะแนน) 
2. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี  เช่น การอ่านค า  การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า  ร,ล ฯลฯ   (30 คะแนน) 
3. น้ าเสียง  เช่น ความไพเราะ ความหนักเบา และความชัดเจน ฯลฯ     (30 คะแนน) 
4. อารมณ์ความรู้สึกสอดคล้องกับเนื้อหาของบทอาขยาน       (5 คะแนน) 
5. มีบุคลิกภาพ  ความสง่างาม และมีความมั่นใจ                 (5 คะแนน) 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายศราวุธ   ไหลหาโคตร   089-577-1263 
นางสาวศิวาพร   ชมภูจันทร์ 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

8. การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

       อาคาร  4  ห้อง 416 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 
                    

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

 

   1 – 8  สิงหาคม  2557 
 
 

14  สิงหาคม  2557  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เวลา 09.00 – 11.00 น.  
ห้อง 416 
15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 

  14  สิงหาคม  2557 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  
เวลา 13.00 น. 
  15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เวลา 13.00 น. 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 2 คน  
    มัธยมศึกษาตอนปลาย  ไมเ่กิน 2 คน  
การอ่านออกเสียง  (อ่านผิด 1 ครั้ง  หัก 2 คะแนน ไม่คิดค าซ้ า)                  คะแนนเต็ม     50  คะแนน  
1. อักขรวิธี ความถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์การออกเสียง                                         15   คะแนน 
2. ออกเสียง ร, ล และค าควบกล้ า ชัดเจน                                                              10  คะแนน 
3. อ่านไม่เกินค า อ่านไม่ขาดค า และอ่านไม่คู่ค า                                                       10  คะแนน 
4. การเว้นวรรคตอน จังหวะ และน้ าหนักค า                                                           10  คะแนน 
การจับใจความส าคัญ                                                                   คะแนนเต็ม      50  คะแนน 
1. เล่าเร่ืองย่อ                                                                                               20  คะแนน   
2. บอกข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้จากเร่ืองท่ีอ่าน                                                        20  คะแนน                                                                                                                        
3. บอกความหมายของค า ประโยคจากเร่ืองท่ีอ่าน                                                     10  คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางไพจิตร     อินรัสพงศ์    087-867-6072 

นายจ าลอง     ศรีพลัง       081-9747056 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

8.1 การแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

       อาคาร  4  ห้อง 415 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

 
   1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 

14  สิงหาคม  2557  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เวลา 09.00 เป็นต้นไป ห้อง 415 
15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เวลา 09.00   ห้อง 415 

14  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น  
เวลา 13.00 น. 
15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เวลา 13.00 น. 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 2 คน  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ไม่เกิน 2 คน  
การแข่งขันสุนทรพจน์                                                                      คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
1. พูดได้ตรงประเด็นและมีความสัมพันธ์กันในเนื้อหาท่ีพูด                                            20 คะแนน 
2. น าเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์ หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง                                   20 คะแนน 
3. เสนอข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลท่ีมีเหตุผลอ้างอิงได้                                                         20 คะแนน 
4. ใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษาสุภาพและออกเสียงถูกต้องชัดเจน                                        15  คะแนน 
5. มีบุคลิก ลีลา ท่าทางการพูดเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีน าเสนอ                                         10   คะแนน 
6. มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟัง มีไหวพริบในการพูด                                              10 คะแนน 
7. การรักษาเวลา                                                                                             5  คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางสาวสุพักตร์ษา    มุกดาม่วง  085-696-9133 
นางสาวสุดารัตน์      เคนมี 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

9. การแข่งขัน ตอบปัญหาภาษาไทย 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

       อาคาร  4  ห้อง 411  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

   1 – 8  สิงหาคม  2557 
 
 

 14  สิงหาคม  2557  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เวลา 09.00 เป็นต้นไป ห้อง 411 
 15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เวลา 09.00   ห้อง 411 

 14  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา 13.00 น. 
 15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เวลา 13.00 น. 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับละไม่เกิน 2 คน  
    
ตอบปัญหาภาษาไทย 
1. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็นทีม  ทีมละ 2-3 คน 
2. ค าถามจะมีอยู่ท้ังหมด  10 ค าถาม เป็นค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาไทย 
3. ผู้เข้าแข่งขันจะตอบปัญหาไปเรื่อยๆ จนครบทุกค าถาม แล้วรวมคะแนน กลุ่มท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดเป็นผู้ชนะ 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางสินีนาฏ   นิวาสะวัติ  085-696-1774 
นางสาววราภรณ์   ยศษา 

 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

10. การแข่งขันค าคม 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

       อาคาร  4  ห้อง 411 และ 412 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

   1 – 8  สิงหาคม  2557 
 
 

14  สิงหาคม  2557  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา 09.00 เป็นต้นไป ห้อง 412 
15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 เวลา 09.00   ห้อง 411 

14  สิงหาคม  2557 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา 13.00 น. 
15 สิงหาคม 2557 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เวลา 13.00 น. 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน เท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับละไม่เกิน 2 คน  
    
ค าคม 
1. รอบคัดเลือก การแข่งขันค าคม จะแข่งตามจ านวนเกมท่ีก าหนดไว้ คือ 8-12 เกม  โดยใช้ วิธีประกบคู่แบบ Swiss 
Pairing ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผลการแข่งขันระดับเดียวกันพบกัน จนกระท่ังเกมคัดเลือกเกมสุดท้าย ใช้วิธี  
King of the Hill เรียงล าดับ และให้อันดับ 1 พบ 2, 3 พบ 4   เป็นต้น 
2. รอบชิงชนะเลิศ ผู้แข่งขันค าคม ท่ีมีผลการแข่งขันดีท่ีสุดสองอันดับแรก จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางนวลศรี   ศรีพลัง    
นางสุภาพร    ธิแก้ว  089-71-5674 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

11. การแข่งขัน ตอบปัญหาอาเซียน 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

       หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

 
      1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 

15  สิงหาคม  2557  
 เวลา 09.00 – 10.00 น.  ม.ต้น 
 เวลา 11.00 – 12.00 น. ม. ปลาย 

15  สิงหาคม  2557 
ม.ต้น 
ม. ปลาย 

กติกา 

1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้อ านวยการของโรงเรียน 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน 

3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่เกินระดับละ 2 ทีม  ทีมละ 2 คน โดยเป็นทีมหญิงล้วน， 
   ชายล้วน หรือทีมผสมชายหญิงก็ได้แต่ละทีมมีครูที่ปรึกษาได้ละ 1 คน  
4. นักเรียนท่ีเข้าแข่งขันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนท่ีตนศึกษาอยู่ 
5. เนื้อหาท่ีน ามาเป็นข้อค าถามเป็นเนื้อหาท่ัวไปเกี่ยวกับอาเซียน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

ม.ต้น 
1. นายณัฐศักด์ิ   กล้าหาญ   084-420-2545 
2. นายสุนันท์  ใจบุญ 
ม.ปลาย 
1. นางวิพรรัตน์  บุญประเสริฐ 
2. นางสาววรรณิศา   มุกดาหาร 
 

 
 

 

เวลา 13.30 น 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ในวันที่  15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

12. การแข่งขันวาดภาพระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ห้องโสตฯ อาคาร 3  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขนั วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
15  สิงหาคม  2557  
 เวลา  09.00 – 12.00  น.   

15  สิงหาคม  2557 
เวลา  14.00  น.   

กติกา 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีเข้าแข่งขันเท่านั้น 
2. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับละไม่เกิน 2 คน 
3. แต่ละโรงเรียนมีครูผู้ควบคุมได้ไม่เกิน 2 คน 
อุปกรณ์การแข่งขัน 
1. เขียนภาพในหัวข้อ “ไทยนี้รักสงบ” 
2. ขนาดภาพ ครึ่งแผ่นกระดาษ 100 ปอนด์ หรือ 37×57  ซม. 
3. ใช้สีเทียน สีชอร์ค 
4. เว้นกรอบภาพด้านละ 1 นิ้ว 
เกณฑ์การตัดสิน 
1. ตรงตามหัวข้อท่ีก าหนด                  20  คะแนน 
2. ทักษะการใช้สี                             20  คะแนน 
3. ความคิดสร้างสรรค์                       20  คะแนน 
4. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์           20  คะแนน 
5. เสร็จสมบูรณ์ เรียบร้อย                  20  คะแนน 
* ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเอง 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายสัจจา   ลาซ้อน 
นายทรงกลด   ธนาภรณ์ 
นายสมบัติ   อินรัสพงศ์    089-8413647 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ในวันที ่15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

12.1 การแข่งขันวาดภาพระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ห้องโสตฯ อาคาร 3 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 

15  สิงหาคม  2557  
 เวลา  09.00 – 12.00  น.   

15  สิงหาคม  2557 
เวลา  14.00  น.   
 

กติกา 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีเข้าแข่งขันเท่านั้น 
2. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับละไม่เกิน 2 คน 
3. แต่ละโรงเรียนมีอาจารย์ผู้ควบคุมได้ไม่เกิน 2 คน 
อุปกรณ์การแข่งขัน 
1. เขียนภาพในหัวข้อ “ไทยนี้รักสงบ” 
2 .ขนาดภาพ ครึ่งแผ่นกระดาษ 100 ปอนด์ หรือ 37×57  ซม. 
3. ใช้สีเทียน สีชอร์ค 
4. เว้นกรอบภาพด้านละ 1 นิ้ว 
เกณฑ์การตัดสิน 
1. ตรงตามหัวข้อท่ีก าหนด                  20  คะแนน 
2. ทักษะการใช้สี                             20  คะแนน 
3. ความคิดสร้างสรรค์                       20  คะแนน 
4. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์           20  คะแนน 
5. เสร็จสมบูรณ์ เรียบร้อย                  20  คะแนน 
* ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเอง 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายสมบัติ   อินรัสพงศ์   089-841-3647 
นายอรรถสิทธิ์  อินทะผิว 
 



กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20 

ระหว่างวันที่  14-15  สิงหาคม  2557 

ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

13. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

 

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1.ระดับช้ันประถมศึกษา 
3.ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

อาคารรวมน้ าใจ (โรงอาหาร โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม) 

วันที่- เวลา รับสมัคร วันที่- เวลา แข่งขัน วันที่- เวลา ประกาศผล 
 

    1 – 8  สิงหาคม  2557 
 

 
14 – 15   สิงหาคม 

เวลา  09.30 – 12.00  น. 
 

 
14 - 15 สิงหาคม 
เวลา  13.00  น. 

 
กติกา 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้อ านวยการของโรงเรียน สมัครได้โรงเรียนละ 2 คน 
2. เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งขัน อายุไม่เกิน 13 ปี และไม่เกิน 16 ปี 
3. ผู้สมัครต้องส่งซาวด์ดนตรีที่ตัดเสียงร้องท่ีสมบูรณ์แล้ว ท่ีคณะกรรมการเพื่อทดสอบซาวด์ 
4. เพลงท่ีใช้ในการแข่งขันต้องเป็นบทเพลงลูกทุ่งมาตรฐานไม่มีภาษาถิ่นปน 
วิธีการแข่งขัน/ให้คะแนน 
1.น้ าเสียงในการขับร้อง                    20  คะแนน 
2.อักขระภาษาและท านองเพลง          20  คะแนน 
3.ลีลาประกอบการขับร้อง                10  คะแนน 
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดการแข่งขัน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายจ าลอง   ศรีพลัง 
เบอร์โทรศัพท์  081-9747056 
 

 
 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

---------------------------------------------------- 
14. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) 

 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาคาร 4 ห้อง 423 (ห้องแข่งขัน)      โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 
อาคาร 4 ห้อง 424 (ห้องเก็บตัว) 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 

14 สิงหาคม  2557  
1.ระดับ ม.ต้น เวลา 09.00–12.00  น. 
2.ระดับ ม.ปลาย เวลา 13.00-15.00 น. 

14  สิงหาคม  2557 
 

กติกา 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีเข้าแข่งขัน  
2. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับละไม่เกิน 2 คน 
3. แต่ละโรงเรียนมีอาจารย์ผู้ควบคุมได้ไม่เกิน 2 คน 
4. การแต่งกาย ชุดนักเรียนโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง 
5. นิทานท่ีใช้แข่งขันเป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศหรือนิทานอีสบ 
6. ระยะเวลาในการเล่านิทาน ระดับ ม.ต้น เวลา 6-7 นาที ระดับ ม.ปลาย เวลา 7-8 นาที 
7. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
     7.1 เนื้อเรื่อง Content 35 คะแนน ประกอบด้วย 
          - เนื้อเรื่องมีความสนใจ เหมาะสมกับวัย                           15  คะแนน 
          - รูปแบบการเล่าเรื่อง การน าเสนอ (Form & Organizing)     10  คะแนน 
          - ข้อคิดในการน าเสนอ (Moral)                                     10  คะแนน 
     7.2 ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Language Competence)  60  คะแนน 
          - ใช้ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ โครงสร้าง ค าสันธานและความเหมาะสมกับระดับช้ัน 20  คะแนน 
          - ความสามารถในการออกเสยง (Pronunciation)               20  คะแนน 
          - การใช้น้ าเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง (Tone)    20  คะแนน 
     7.3 เล่าตามเวลาท่ีก าหนด (Time)                                        5  คะแนน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางมุกดา   แก้วกล้า    089-570-2276 
นางวาสนา   หมู่หัวนา 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

15. การแข่งขันละครส้ันชวนหัว (Skit) 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        อาคาร  3  ห้อง  318    โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

 
   1 – 8  สิงหาคม  2557 

 

14- 15  สิงหาคม  2557  
เวลา 09.30 – 12.00 น.  ม.ต้น 
เวลา 13.00 – 15.30 น.  ม. ปลาย 

15  สิงหาคม  2557 

กติกา 

1. สมัครในนามของโรงเรียน 
2. ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งเท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันแต่ละระดับไม่เกิน 1 ทีม  ทีมละ 5 คน โดยเป็นทีมหญิงล้วน,ชายล้วน  
   หรือทีมผสม ชายหญิงแต่ละทีมมีครูที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน  
4. ผู้แข่งขันแต่ละทีมส่งบทละคร ให้กรรมการก่อนการแข่งขัน จ านวน 5 ชุด (ส่งในวันรายงานตัว) 
5. แต่ละทีมต้องเตรียม เครื่องแต่งการประกอบการแสดง พร้อมฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงให้พร้อม 
6. ผู้แสดงต้องมีการวางแผนการแสดง วิธีการแสดง บทบาท สีหน้าท่าทาง การท างานเป็นทีมและความเหมาะสม 
    ในเวลาการแสดง 
7. เวลาในการแข่งขัน 10 นาที เกินได้ไม่เกิน 30  วินาที หลังการจากนั้นทุก 10 วินาที จะถูกหักคะแนน 1 คะแนน 
8. ไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนในการแข่งขัน 
9. ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้แสดงท าหน้าท่ีเป็น Back  Stage 
10. จับสลากจัดล าดับการแข่งขัน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

1. รางวัลท่ี 1    500     บาท 
2. รางวัลท่ี 2    300     บาท 
3. รางวัลท่ี 3    200     บาท  
   พร้อมเกียรติบัตร 

นางนงจรวิรรณ   น้อยตะริ    085-465-9610 
นางศุภแก้วกมล   อัปการัตน์ 
นางสาวธัญญรัตน์    ขม้ินเขียว 
 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

16. การแข่งขันตอบปัญหา  ASEAN Quiz 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

อาคาร 1 ห้อง 128   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

1 – 8  สิงหาคม  2557 
 
 
 

วันท่ี 14  สิงหาคม  2557  
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เวลา  09.00  -10.00 น. 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เวลา  10.30  -12.00 น. 

14  สิงหาคม  2557 
เวลา  13.00  น.   
 

กติกา 

1. สมัครในนามของโรงเรียน 
2. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งเท่านั้น 
ระดับ ม.ต้น/ระดับ ม.ปลาย 
1. แข่งประเภททีม ทีมละ 2 คน 
2. ก าลังศึกษาระดับ ม.1- ม.3                                 
3. ก าลังศึกษาระดับ ม.4- ม.6 
 กติกา  1. ผู้เข้าแข่งขันท าข้อสอบ ASEAN ภาษาไทย จ านวน 100 ข้อ (รอบคัดเลือก) 
         2. ผู้เข้าแข่งขันตอบค าถาม ASEAN ภาษาอังกฤษ จ านวน 10 ข้อ (รอบตัดสิน) 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

1.นางอัศนี  พรหมเจตน์  089-842-1799 
2.นางสาวปิยนุช  เพ็งลี 

 



กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20 

ระหว่างวันที่  14-15  สิงหาคม  2557 

ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

------------------------------------------------------ 
17. การแข่งขันกิจกรรม  (Spelling Bee) 

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1.ระดับชั้นมัธยมตอนต้น 
2.ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย 

อาคาร 1   ห้อง  127   
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันที่- เวลา รับสมัคร วันที่- เวลา แข่งขัน วันที่- เวลา ประกาศผล 
   1 – 8  สิงหาคม  2557 - ม.ต้น   14 สิงหาคม 2557  (09.00- 12.00 น.) 

- ม ปลาย 14 สิงหาคม 2557  (13.00- 15.00 น.) 
- ม. ต้น  14 สิงหาคม 2557   (16.00 น.) 
- ม.ปลาย  14 สิงหาคม 2557  (16.00 น.) 

กติกา 

1. สมัครในนามของโรงเรียน ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งเท่านั้น 
2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้ ระดับชั้นละ 2 คน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ผู้ท่ีผ่านเข้าสู่รอบท่ี 2 จับสลากเรียงล าดับการแข่งขัน 
2. ผู้เข้าแข่งขันยืนตามล าดับการแข่งขันท่ีจับสลากได้ 
3. แข่งขันทีละคนโดยเร่ิมจากผู้เข้าแข่งขันล าดับท่ี 1 กรรมการพูดค าศัพท์แต่ละค า 1 ครั้ง และพูดประโยคขยายท่ีมีค าศัพท์

นั้นๆ 1 ครั้ง 
4. ผู้เข้าแข่งขันสะกดค า (เร่ิมจับเวลาหลังจากกรรมการพูดค าศัพท์และประโยคขยายเสร็จ 10 วินาที) หากสะกดค าศัพท์

ถูกต้อง ให้รอเข้ารอบต่อไป หากสะกดค าผิดหรือไม่สะกดค าศัพท์ตามเวลาท่ีก าหนดข้างต้นถือว่าตกรอบและต้องออกจาก
การแข่งขัน ท าการแข่งขันต่อไปจนกว่าจะได้ผูช้นะล าดับท่ี 1 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. ผู้ท่ีผ่านเข้าสู่รอบท่ี 2 จับสลากเรียงล าดับการแข่งขัน 
2. ผู้เข้าแข่งขันยืนตามล าดับการแข่งขันท่ีจับสลากได้ 
3. แข่งขันทีละคนโดยเร่ิมจากผู้เข้าแข่งขันล าดับท่ี 1 กรรมการพูดค าศัพท์แต่ละค า 1 ครั้ง 
4. ผู้เข้าแข่งขันสะกดค า ท้ังนี้ ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ในการถามค าถาม 2 ข้อ ก่อนท่ีจะสะกดค าศัพท์ คือ 

1. What part of speech is it?   2.  Can I have a sentence please? 
รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัลจ านวน 500 บาท  
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัลจ านวน 300 บาท  
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัลจ านวน 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางธัญภา  เทศประสิทธิ์       081-2616797 
นางอติรัตน์  ศรีสมเกียรติ      081-7088022 

 



กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20 

ระหว่างวันที่  14-15  สิงหาคม  2557 

ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

------------------------------------------------------ 
18. การแข่งขัน  Multi Skills  Competition 

ระดับการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน/ประกวด 
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาคาร4   ห้อง  426  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันที่- เวลา รับสมัคร วันที่- เวลา แข่งขัน วันที่- เวลา ประกาศผล 
   1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 

- ม.ต้น    15 สิงหาคม 2557    
  (09.00- 12.00 น.) 
- ม.ปลาย 15 สิงหาคม 2557    
 (13.00- 15.00 น.) 

- ม.ต้น/ม.ปลาย 
 15 สิงหาคม 2557 
 ( 15.00 น.) 
 

กติกา 

1. สมัครในนามของโรงเรียน ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งเท่านั้น 
2. ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน (English Proficiency Test)  

ท่ีครอบคลุมความสามารถด้านทักษะการฟัง การอ่านและการเขียน เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที 60 คะแนน 
       ตัวอย่างแบบทดสอบทักษะต่างๆ 
          Listening Skill 20 ข้อ = 20 นาที 
          Reading Skill 20 ข้อ = 20 นาที 
          Writing Skill 20 ข้อ = 30 นาที (เป็นการเขียนเรียงความ ก าหนดข้อตามหลักสูตรท่ีระบุไว้ในการแข่ง 

Impromptu Speech) และ ก าหนดจ านวนค า ตามระดับชั้น ได้แก่ 
          ม.1-3 ก าหนด ไม่ต่ ากว่า 150 ค า 
          ม.4-6 ก าหนด ไม่ต่ ากว่า 200 ค า 
3. ทดสอบความสามารถด้านทักษะการพูดโดยการสมัภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์ 3 คน  20 คะแนน 

ประกอบด้วย 
 - ความสามารถในการใช้ภาษา    
 - ความสามารถในการแก้ไข   
 - ความคิดสร้างสรรค์ 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัลจ านวน 500 บาท  
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัลจ านวน 300 บาท  
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัลจ านวน 200 บาท  
พร้อมเกียรติบัตร 

นางวราภรณ์  ศิลาจนัทร์       081-6620331 
 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

19. การแข่งขัน Cross Word Game 

 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

       อาคาร  1  ห้อง  122   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 

 
1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 

14  สิงหาคม  2557  
 เวลา 09.00 – 12.00  น. ม.ต้น 
 เวลา 13.00 – 15.00 น. ม. ปลาย 

14  สิงหาคม  2557 
เวลา  16.30  น.   
 

กติกา 

1. สมัครในนามของโรงเรียน 
2. ผู้แข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีส่งเข้าแข่งเท่านั้น 
3. ม. ต้น  ทีมละ 2 คน   เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม. 1- 3 
4. ม. ปลาย  ทีมละ 2 คน   เป็นนักเรียนระดับช้ัน  ม. 4-6  
    จับสลากเพื่อจับคู่แข่งขัน 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางพรรณราย   อนุวงษา   088-336-7023 
นางสาวชลดา   เว้นบาป 

 

 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

20. การแข่งขันพูดภาษาจีน Speech in Chinese 

 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

อาคาร 4  ห้อง 421  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 
 

14  สิงหาคม  2557  
 เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 

14  สิงหาคม  2557 
เวลา  14.00  น.   
ท่ีห้อง 421 

กติกา 
1. สมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บริหาร 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีเข้าแข่งขันเท่านั้น 
3. แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับละไม่เกิน 2 คน 
4. พูดในหัวข้อ “เพื่อนของฉัน” ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 3 นาที และ 
    หัวข้อ “ภาษาจีน ภาษาโลก” ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา  4  นาที 
5. ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์และเอกสารอื่นประกอบการพูด 
 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นางสาวปิยธิดา   หงษา 
นางสาวรินรดา   อุดรทักษ์   088-0534183 
Miss Wang  Ji 

 

 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

21. การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง ม.ต้น 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

สนามกีฬาวอลเล่ย์บอลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
   1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 
 
 

  14 -15 สิงหาคม 2557    15  สิงหาคม 2557 
 

กติกา 

1. ใช้กติกาสากล 
2. โรงเรียนละ 1 ทีม 
3. สมัครในนามของโรงเรียนโดยรับรองของผู้บริหาร 
4. ต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีจะส่งทีมเข้าแข่งขันเท่านั้น  
5. แต่ละทีมจะมีผู้ฝึกสอนได้ไม่เกิน 2 คน 
6. ต้องแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามกติกาสากล 
 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายคงเดช   ศรีราชสญไทย 
086-2322808 
นายจรูญ   หอนงาม 
089-8118955 

 

 

 



กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  2557 
ณ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

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

22. การแข่งขันตะกร้อชาย ม.ต้น 

ระดับการแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน/ประกวด 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

สนามกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 

วันท่ี-เวลา รับสมัคร วันท่ี-เวลา แข่งขัน วันท่ี-เวลา ประกาศผล 
   1 – 8  สิงหาคม  2557 

 
 
 
 

  14 -15 สิงหาคม 2557    15  สิงหาคม 2557 
 

กติกา 

1. ใช้กติกาสากล 
2. โรงเรียนละ 1 ทีม 
3. สมัครในนามของโรงเรียนโดยรับรองของผู้บริหาร 
4. ทีมท่ีเข้าแข่งขันแต่งกายให้เหมาะสมตามกติกาสากล  
5. แต่ละทีมจะมีผู้ฝึกสอนได้ไม่เกิน 2 คน 
 

รางวัล/เกียรติบัตร ผู้รับผิดชอบ 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 500 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 300 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 200 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายคงเดช   ศรีราชสญไทย 
086-2322808 
นายจรูญ   หอนงาม 
089-8118955 

 

 

 

 


