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การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว 
 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
   1.1 นักเรียนระดับชั้น  ป.1 - ป.3 

1.2 นักเรียนระดับชั้น  ป.4 - ป.6 
2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
          2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว 
          2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นละ 1 คน 
3.  เวลาการแข่งขัน   เวลา 08.30 น.  นักเรียนลงทะเบียน     

เวลา 09.00 น. แจ้งระเบียบการแข่งขันและเตรียมความพร้อม  
เวลา 09.30 น.   เริ่มการแข่งขัน  

4. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
          4.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนระดับชั้นละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
         4.2 สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ แล้วใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก 
ลบ คูณ หาร ยกก าลัง เพ่ือหาผลลัพธ์ และต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว โดยใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้
ต้องไม่ซ้ าเกิน     2 ตัว และเลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 

4.2.1 ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง  เพ่ือหาผลลัพธ์  
4.2.3 ในการคิดค านวณต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว และใช้ได้ตัวละ 1 ครั้งเท่านั่น 
4.2.4 การเขียนตอบให้แสดงความสัมพันธ์ของวิธีการและค าตอบในรูปของสมการ (อาจจะเขียน

แสดง  วิธีคิดท่ีละข้ันตอนก็ได้) เช่น สุ่มได้เลข 6  5  9  7   และผลลัพธ์  38 
ค าตอบในรูปสมการ เช่น  (6 x 7) – 9 + 5 = 38 
ค าตอบในแสดงวิธีท า เช่น  6 x 7 = 42 
      42 – 9 = 33 
      33 + 5 = 38 

          4.3 จัดแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้ 
ระดับชั้น ป.1-ป.3        

รอบท่ี 1  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 3 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 
รอบท่ี 2  จ านวน  5 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 

ระดับชั้น ป.4-ป.6 
รอบท่ี 1  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 
รอบท่ี 2  จ านวน  5 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก 

4.4 วิธีการแข่งขัน 

   4.4.1 กรรมการแจกกระดาษค าตอบ  ขนาด 
1
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 ของกระดาษ A4 ดังตัวอย่าง 
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ชื่อ – สกุล.............................................................โรงเรียน...............................................เลขที่ .............ข้อ
......... 

วิธีการและค าตอบ 
 

พ้ืนที่ส าหรับทดเลข 
 
 
 
 

   4.4.2 กรรมการแจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อ ให้ผู้แข่งขันทุกคน 
   4.4.3 สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ ซึ่งตัวเลขท่ีสุ่มได้ต้องไม่ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว 

หรือถ้าสุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 
          4.4.4 เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ 
5.  เกณฑ์การให้คะแนน 

5.1 ผู้ที่ได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนดให้ ได้คะแนนข้อละ 1 คะแนน 
5.2 ถ้าข้อใดไม่สามารถหาค าตอบได้เท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนดให้ ผู้ที่ได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มาก

ที่สุด   เป็นผู้ได้คะแนน  
6.  เกณฑ์การตัดสิน 

คณะกรรมการรวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วน าคะแนนรวมเรียงตามล าดับสูงไปต่ า  
                                ล าดับที่ 1          ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
                                ล าดับที่ 2           ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
                               ล าดับที่ 3          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
                               ล าดับที่ 4 เป็นต้นไป     ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม  
              ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับที่ 1 – 3 มากกว่า 3 คน ให้ก าหนดโจทย์แข่งขันใหม่เฉพาะล าดับที่ต้องการ 
โดยแข่งขันทีละข้อจนกว่าจะได้ผู้ชนะ 

    หมายเหตุ    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
 
7.  คณะกรรมการการแข่งขัน 
         ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6  คณะกรรมการการแข่งขันเป็นชุดเดียวกัน จ านวน 3 คน  
8.  สถานที่ท าการแข่งขัน 
          ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (ห้อง 137)  ชั้น 3  อาคาร 3  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 

หมายเหตุ ***ไม่อนุญาตให้น า เครื่องคิดเลข  เครื่องมือสื่อสาร  โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ช่วย
อ่ืน ๆ  เข้าไปในห้องแข่งขัน 
9. การสมัครเข้าแข่งขัน 

ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันงาน
นิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณ   
สุทธาราม)  เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56  ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี เขตบางซื่อ กทม. 10800  
โทรศัพท ์0 - 2587- 0978  โทรสาร 0 – 2585 - 6592 หรือติดต่อนางสาวสมฤทัย เฟ่ืองคณะ 084 – 8638050 
ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 
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การประกวดคัดลายมอืภาษาไทย 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
                 1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6    
                 1.2 ประกวดแข่งขันเป็นรายบุคคล ส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน                                    
                 1.3 ผู้เข้าประกวดแข่งขันต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
2. หลักเกณฑ์ในการประกวดแข่งขัน 
                 2.1 ใช้ดินสอ 2B (เตรียมไว้ให้) 
                 2.2 คัดลายมือข้อความที่ก าหนดให้ด้วยตัวอักษรตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ (มีตัวอย่างของ
ตัวอักษรแจกให้) และคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ 
                 2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 60 นาที 
3. หลักเกณฑ์การตัดสิน   
             - คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

      - ความถูกต้อง  (ครบถ้วนถูกต้องตามข้อความท่ีก าหนดให้ สะกดการันต์ถูกต้องตามอักขรวิธี   
        ตัวอักษรถูกต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ)    10 คะแนน 

            - ความสวยงามของตัวอักษร ขนาด การเว้นวรรค การเว้นช่องไฟ      10 คะแนน 
            - ความสะอาด        10 คะแนน 
4. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 

       - แข่งขันวันศุกร์ที่  25  มกราคม 2562 
       - รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน (ห้อง 324 อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา  09.00 – 09.15 น. 

               - เริ่มแข่งขนัเวลา 09.30 น.   
5. การสมัครเข้าแข่งขัน 

ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันงาน
นิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณ  
สุทธาราม) เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56  ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี เขตบางซื่อ กทม. 10800  
โทร  0 - 2587- 0978   โทรสาร 0 – 2585 - 6592  ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 
6. รางวัลในการแข่งขัน 

       6.1 รางวัลชนะเลิศ    เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
       6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
       6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 

 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
               1.1  เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6    
               1.2  ประกวดแข่งขันเป็นรายบุคคล ส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน                                         
               1.3  ผู้เข้าประกวดแข่งขันต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
         2. หลักเกณฑ์ในการแข่งขัน 

                 2.1 ตอบค าถามเกี่ยวกับภาษาไทย จ านวน 20 ข้อ  
 2.2 ระยะเวลาในการแข่งขัน 30 นาที ถ้าคะแนนเท่ากันให้ตอบค าถามชุดส ารองอีก 10 ข้อ ใช้เวลา  
      10 นาท ี

3. เกณฑ์ในการตัดสิน 
                3.1 คะแนนที่ได้รางวัลชนะเลิศ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
                3.2 คะแนนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
                3.3 คะแนนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

4. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 
                - แข่งขันวันศุกร์ที่  25  มกราคม 2562 
                - รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน (ห้อง 324 อาคาร 3 ชั้น 2) เวลา 10.30 – 10.45 น. 
                - เริ่มแข่งขัน เวลา 11.00 น.  

5. การสมัครเข้าแข่งขัน 
ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียน    
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56  ถนนกรุงเทพฯ - 
นนทบุรี เขตบางซ่ือ กทม. 10800  โทร  0 - 2587- 0978   โทรสาร 0 – 2585 - 6592  ภายใน     
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 
6. รางวัลในการแข่งขัน 
      6.1 รางวัลชนะเลิศ    เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
      6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
      6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 

 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
    1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
    1.2 ผู้เข้าประกวดแข่งขันต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
     2.1 แข่งขันเป็นทีม  ทีมละ 2 คน แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม 
     2.2 การแข่งขัน ผู้แข่งขันแต่ละทีมจะต้องช่วยกันลงมือท าการทดลองเพ่ือตอบโจทย์ปัญหา และเขียน
รายงานให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  โจทย์ปัญหาที่ใช้จะประยุกต์มาจากเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ชั้น 
ป. 4 – ป. 6  
     2.3 การให้คะแนนจะประเมินจากการใช้ทักษะในการทดลองท่ีถูกต้อง ความถูกต้องของผลการทดลอง 
รายงานผลการทดลอง โดยคณะกรรมการตัดสินจะประเมินให้คะแนนตลอดช่วงเวลาท าการแข่งขัน   
3. เกณฑ์การตัดสิน 
    3.1  การเขียนรายงานการแก้ปัญหาตามหัวข้อที่ก าหนด 
    3.2  ทักษะการแก้ปัญหา (ทดลอง) 
4. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 
    4.1 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ห้อง Lab 2 (ห้อง 132 อาคาร 1 ชั้น 3) เวลา 09.00– 09.15 น. 
    4.2 แข่งขันวันศุกร์ที่ 25  มกราคม 2562  เวลา 09.30 – 11.30 น.   
5. การสมัครเข้าแข่งขัน 
 ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  
งานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ 
(สุวรรณสุทธาราม)  เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56  ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี เขตบางซ่ือ กทม. 
10800  โทร 0 - 2587- 0978  โทรสาร 0 – 2585 - 6592   ภายในวันจันทรท์ี่ 21 มกราคม 2562 
6. รางวัลในการแข่งขัน 
    6.1 รางวัลชนะเลิศ    เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
    6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
    6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
 

หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
1.2 ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ส่งแข่งขันเท่านั้น 
1.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 

                    1.4 แต่ละโรงเรียนหรือสถาบันส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม  ทีมละ 2 คน 
                    1.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมปากกามาเอง 
         2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
            2.1 เนื้อหาสาระที่ใช้ในการตอบค าถาม ได้แก่ เรื่องพุทธประวัติ, หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและศาสนพิธี  

2.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบค าถามจ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน เวลา 30 นาที 
3. เกณฑ์การตัดสิน 

3.1 นับจ านวนข้อที่ถูกต้องมากท่ีสุด 
3.2 กรณีคะแนนเท่ากัน ใช้แบบทดสอบชุดที่ 2 จ านวน 10 ข้อ เป็นเกณฑ์การตัดสินจาก

จ านวนข้อ 
              ที่ถูกมากที่สุด 

4. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 
                   - แข่งขันวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 
                   - รายงานตัว ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เวลา 09.00 – 09.15 น. 
                   - สถานที่แข่งขัน ห้องจริยธรรม (ห้อง 322 อาคาร 3 ชั้น 2) 
                   - เริ่มการแข่งขัน เวลา 09.30 – 10.30 น. (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 

5. การสมัครเข้าแข่งขัน 
 ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียน     
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56  ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี 
เขตบางซ่ือ กทม. 10800   โทร 0 - 2587- 0978  โทรสาร 0 – 2585 - 6592   ภายในวันจันทร์ที่ 21 
มกราคม 2562 
6. รางวัลในการแข่งขัน 
        6.1 รางวัลชนะเลิศ    เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
        6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
        6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 

 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
1.2 ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น 
1.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
1.4 แต่ละโรงเรียนหรือสถาบันส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม  ทีมละ 2 คน 

                   1.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมปากกามาเอง 
          2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

2.1 ตอบค าถามเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญและพบบ่อยในประเทศไทย 
ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคเบาหวานในเด็ก โรคไตในเด็ก ตลอดจนการดูแล
สุขภาพรวมทั้งการป้องกันโรค เช่น ความอ้วน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 

2.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบค าถามจ านวน 20 ข้อ ระยะเวลาการแข่งขัน 30 นาที  
3. เกณฑ์การตัดสิน 

3.1 คะแนนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
3.2 คะแนนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ70 
3.3 คะแนนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ60 
3.4 กรณีคะแนนเท่ากัน ใหแ้บบทดสอบส ารอง จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที  

4. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 
              - แข่งขันวันศุกร์ที่  25  มกราคม 2562 
              - รายงานตัว ณ หอ้งแข่งขัน (ห้อง 128 อาคาร 1 ชั้น 2)  เวลา 10.30 – 10.45 น. 
              - เริ่มการแข่งขัน เวลา 11.00 น. (ใช้เวลา 30 นาท)ี 

5. การสมัครเข้าแข่งขัน 
  ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียน     
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56  ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี 
เขตบางซ่ือ กทม. 10800   โทร 0 - 2587- 0978  โทรสาร 0 – 2585 – 6592   ภายในวันจันทร์ที่ 21 
มกราคม 2562 
6. รางวัลในการแข่งขัน 

         6.1 รางวัลชนะเลิศ   เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
         6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
         6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 

 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
    1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
    1.2 แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 1 ทีม ทีมละ 2 คน 
    1.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 

2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    2.1 อ่านค าถามโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และตอบค าถามโดยการเขียนตอบ 

    2.2 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ  
         รอบท่ี 1 มีทั้งหมด 10 ค าถาม ค าถามละ 1 คะแนน ทีมที่ได้คะแนนตั้งแต่ 5 คะแนน ขึ้นไป
สามารถ  ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 
         รอบท่ี 2 มีทั้งหมด 5 ค าถาม ค าถามละ 1 คะแนน (นับคะแนนรวมกับรอบที่ 1) ทีมท่ีได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะตามล าดับ  
   2.3 หากมีคะแนนเสมอกันให้ใช้ค าถามเพ่ิมเพ่ือหาผู้ชนะ 
   2.4 เนื้อหาความรูที่ใช้ในการแข่งขันเป็นความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
        1. บุคคลที่มีชื่อเสียง ( Famous People)    2. ภูมศิาสตร์ ( Geography) 
        3. ประวัติศาสตร์ ( History)                    4. เหตกุารณ์ปัจจุบัน ( Current News/Affairs ) 
        5. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ( English Grammar ) 

3. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 
     - แข่งขันวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 
              - รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน ( ห้อง 242 อาคาร 2 ชั้น 4 ) เวลา 09.00 – 09.15 น. 
              - เริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น. 
 
4. การสมัครเข้าแข่งขัน 

ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันงาน
นิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณ     
สุทธาราม)  เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56  ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี เขตบางซื่อ กทม. 10800     
โทร 0 - 2587- 0978     โทรสาร 0 – 2585 - 6592   ภายในวันจันทร์ 21 มกราคม 2562 
          5. รางวัลในการแข่งขัน 

      5.1 รางวัลชนะเลิศ    เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
      5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
      5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 

 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การแข่งขันขับร้องเพลงสากล Singing Contest 

 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน   
    1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และต้องไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจ าหน่ายหรือเป็น 
         นักร้องอาชีพมาก่อน 
    1.2 แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 1 คน ไม่จ ากัดชายหญิง 
    1.3 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    2.1 ขับร้องเพลง ประเภทเพลงสากล  จ านวน 1 เพลง สามารถใช้เพลงช้า หรือ เร็วในการประกวด 
          ก็ได้  
    2.2 ผู้สมัครทุกคนจะต้องเตรียมเพลงส าหรับการประกวด 1 เพลง ทั้งนี้จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้  
         โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมมาเองในรูปของแผ่นซีดีดนตรี (Sound) และน าส่งที่กรรมการฝ่ายเครื่องเสียง 
         ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ 
    2.3 ซีดีดนตรี (Sound) ที่ใช้ประกอบการร้องเพ่ือประกวด จะต้องไม่มีเสียงร้องและเสียงดนตรีบรรเลง 
         ท านอง(Melody guide) หรือเสียงร้องอ่ืน(Chorus)แทรกเข้ามา  
    2.4 ผู้สมัครจะต้องส่งแผ่นซีดีดนตรี (sound) ที่กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงตามเวลาที่ก าหนดไว้ หลังจาก 
         รายงานตัวและส่งแผ่นซีดีดนตรี (sound) แล้วไม่สามารถเปลี่ยนเพลงที่ใช้ประกวดได้ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ( คะแนนเต็ม 30 คะแนน ) 
    3.1 การออกเสียงอักขระ (Pronunciation)                                                           10  คะแนน 
    3.2 น้ าเสียง จังหวะ และเทคนิคการขับร้อง (Singing Technique)                               10  คะแนน 
    3.3 อารมณ์ บุคลิก การแสดงบนเวที ( Stage Presence )                                           5  คะแนน 
    3.4 ร้องตามระดับ ตรงตามท านองและคีย์เพลง ( Vocal pitch correction )                     5  คะแนน 
4. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 
    - แข่งขันวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 
    - รายงานตัวแข่งขันหน้าห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ (อาคาร 2 ชั้น 1 ) และส่งแผ่นซีดีดนตรี (sound) 
      เวลา 09.00 – 09.15 น. 
    - เริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น. 
5. การสมัครเข้าแข่งขัน 

ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยการกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  
งานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ 
(สุวรรณสุทธาราม)  เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ – นนทบุรี เขตบางซื่อ กทม. 10800                          
โทร 0 – 2587 – 0978     โทรสาร 0 – 2585 – 6592 ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 
6. รางวัลในการแข่งขัน 
   5.1 รางวัลชนะเลิศ                                 เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
   5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                  เกียรติบตัรพร้อมของรางวัล 
   5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                  เกียรติบตัรพร้อมของรางวัล 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม Ms.Powerpoint  2010 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

      1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ 1 คน 

             1.2 ผู้เข้าประกวดแข่งขันต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
     2. ลักษณะการแข่งขัน 
             2.1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Ms.Powerpoint  2010 
             2.2 มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (จัดเตรียมไว้ให้) 
             2.3 สามารถจัดพิมพ์ข้อความประกอบเนื้อหารูปภาพ และใส่เอฟเฟค ตกแต่งสีได้ตามต้องการ 
             2.4 บันทึกชิ้นงาน ชื่อนักเรียน ไว้หน้าเดสทอป และยกมือส่งกรรมการ 
             2.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน  30 นาที 
       3. กติกาในการแข่งขัน 
             3.1 แข่งขันเป็นรายบุคคล แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ 1 คนเท่านั้น 
             3.2 ผู้สมัครต้องมาก่อนเวลา 15 นาที 
             3.2 เมื่อผู้สมัครไม่สามารถเข้าแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด  จะด้วยสาเหตุใดก็ตามถือว่าสละสิทธิ์ 
             3.3 ในกรณีกระแสไฟขัดข้องจะขยายเวลาให้ตามดุลยพินิจของกรรมการ 
        4. เกณฑ์การตัดสิน 
             การตัดสินชิ้นงานให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์  ตกแต่งสวยงาม  เสร็จตามก าหนดเวลา การตัดสิน
ของกรรมการถือเป็นอันยุติ 
        5. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 
              - แข่งขันวันศุกร์ที่  25  มกราคม 2562 
             - รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน (ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 2 ชั้น 3) เวลา  09.00 – 09.15 น.  
             - แข่งขัน  เวลา  09.30 – 10.00 น. 
         6. การสมัครเข้าแข่งขัน 
            ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขันโดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมประกวด
แข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ 
(สุวรรณสุทธาราม) เลขที่ 279/1  ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 56  ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี  เขตบางซื่อ  กทม. 10800  
โทรสาร  0 – 2585 - 6592  หรือติดต่อ ครูณัฏฐวัลย์  เอ่ียมประดิษฐ์  โทร. 0 – 2587 - 0978 ต่อ  313   
ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 
         7. รางวัลในการแข่งขัน 
               - รางวลัชนะเลิศ     เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
               - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
               - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 

หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ“นวัตกรรมสร้างชาติ” 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
    1.1 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

- เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
- เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

    1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น 
    1.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

2.1 แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนได้มากกว่า 1 คน ไม่จ ากัดหญิง-ชาย 
    2.2 หัวข้อที่ก าหนด คือ “นวัตกรรมสร้างชาติ”  

2.3 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15 x 20 นิ้ว (ทางโรงเรียนเตรียมไว้ให้) 
    2.4 ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและสีมาเอง ดังนี้ ดินสอ  ยางลบ  แผ่นรองวาดภาพ  สีไม้ชนิด  
12-24 สี (จ านวน 1 กล่อง) 
    2.5 ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด โดยผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์ 
แก่โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
3. เกณฑ์การตัดสิน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
3.1 วาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนดและการวางภาพที่เหมาะสม 10 
3.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 
3.3 ความประณีตสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพ 10 
3.4 การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน 10 

รวม 40 
4. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 
    -  แข่งขันวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 
    -  รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน (หอ้ง อน. 2 อาคารอเนกประสงค์) เวลา 09.00 – 09.15 น. 
    -  แข่งขันเวลา 09.30 – 12.00 น.  
5. การสมัครเข้าแข่งขัน 
             ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  
งานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ 
(สุวรรณสุทธาราม)  เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56  ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี เขตบางซ่ือ กทม. 
10800  โทร 0 - 2587- 0978  โทรสาร 0 – 2585 - 6592 ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 
6. รางวัลในการแข่งขัน 

        6.1 รางวัลชนะเลิศ    เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
        6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
        6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพร้อมของรางวัล 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  

                    1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

                    2.1 แข่งขันประเภทชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว ไม่จ ากัดจ านวน      
2.2 เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง เป็นเพลงไทยลูกทุ่ง โดยผู้ประกวดเลือกเพลงไปเอง และต้อง

สามารถตัด Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดออกได้คณะกรรมการจะไม่
พิจารณาให้คะแนน) 

2.3 ในการประกวด มี รีวิว / หางเครื่อง / หรือแดนเซอร์ประกอบ จ านวนไม่เกิน 5 คน 
2.4 ต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงไปเอง 
2.5 จับฉลากเพ่ือเรียงล าดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
2.6 ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด 3 ชุด 
2.7 กรณีท่ีเกิดผิดพลาด อนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้องท่อนที่ 1 

              หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด คณะกรรมการจะหักคะแนนตามกรณีท่ีผิด 
3. เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนรวม 100 คะแนน 

3.1 น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง 30  คะแนน      3.2 เทคนิคการขับร้อง       20  คะแนน 
     3.2 จังหวะ ท านองถูกต้อง     20  คะแนน            3.4 อักขรวิธีถูกต้อง          10  คะแนน 
     3.3 บุคลิก ลีลา อารมณ์     10  คะแนน            3.6 ความพร้อมเพรียง       10  
คะแนน 

4. ก าหนดเวลา / สถานที่แข่งขัน 
   -  วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561  รายงานตัว ณ เวทีหน้าเสาธง เวลา 08.30 – 09.00 น. 
   -  แข่งขันเวลา 09.30 – 12.00 น.  

5. การสมัครเข้าแข่งขัน 
  ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขัน โดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันงาน “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑”  พร้อมส่งใบสมัครไปยังโรงเรียนโยธิน-บูรณะ ๒ 
(สุวรรณสุทธาราม)  เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 56  ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี เขตบางซ่ือ 
กทม. 10800   โทร 0 - 2587- 0978  โทรสาร 0 – 2585 - 6592 ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 
2562  
6. รางวัลในการแข่งขัน 
        6.1 รางวัลชนะเลิศ    เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 
        6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   800 บาท 
        6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   500 บาท 

 
หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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การแข่งขันฟุตซอล  
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 เพศชาย 
1.2 ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2549) 
1.3 เชื่อฟังและเคารพกฎกติกาในการแข่งขัน 
1.4 หลักฐานใบรับรองของโรงเรียนที่สังกัดว่าศึกษาอยู่ในปัจจุบันจริงและบัตรประชาชน 

2. ระเบียบกติกา  (เฉพาะกาล) 
2.1 ส่งนักกีฬาทีมละไม่เกิน 12 คน 
2.2 ใช้ผู้เล่นฝ่ายละ 5คน (รวมผู้รักษาประตู) 
2.3 ใช้เวลาแข่งขันครึ่งละ 15นาที  
2.4 แข่งขันแบบแพ้คัดออก 
2.5 นักกีฬาต้องมาถึงสนามแข่งขันก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 30นาที 
2.6 กรณีการแข่งขันเสมอกันในเวลาต้องตัดสินผลแพ้ชนะด้วยการยิงประตู ณ จุดเตะโทษฝ่ายละ 3 ลูก 
2.7 กฎกติกาใช้กติกาสากล 
2.8 ขอให้ผู้ควบคุมทีมส่งหลักฐานก่อนลงท าการแข่งขัน 
2.9 นักกีฬาที่ถูกคาดโทษ ใบเหลือง 2 ใบ หรือใบแดง 1ใบ ต้องพักการแข่งขัน 1 แมทช์ 
2.10 การตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด 
2.11 กติกานอกเหนือจากท่ีก าหนด ขอให้อยู่ในดุลยพินิจฝ่ายจัดการแข่งขัน 
2.12 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน ก าหนดเวลาการแข่งขัน / สนามแข่งขัน 

3. ก าหนดเวลาการแข่งขัน/สนามแข่งขัน   
           3.1  จับฉลากแบ่งสายวันที่ 17 มกราคม 2562 
           3.2  ก าหนดการแข่งขันวันที่ 21, 22, 23 มกราคม 2562 (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)   
    3.3  แข่งขัน ณ สนามโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 
4. การสมัครเข้าแข่งขัน 

  ให้โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าแข่งขันโดยกรอกข้อความในใบสมัครร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันงาน “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” พร้อมส่งใบสมัครมายังโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณ 
สุทาราม) เลขที่ 279/1 ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 56 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซื่อ กทม. 10800 
โทรสาร 02-585-6592 หรือ 090-573-0524  ครูกสิวัตร์ เฮงปฐม ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 
5. รางวัลในการแข่งขัน 

        -  รางวัลชนะเลิศ    ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
        -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
        -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
 

หมายเหตุ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
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ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล งานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน์’๖๑” 

ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  
ปีการศึกษา 2561 

 

โรงเรียน .......................................................................... 
 

เสื้อทีมสี......................... กางเกงทีมสี..........................ถุงเท้าทีมสี............................ 
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สกุล........................... 

ชื่อ............................... 

สกุล............................. 

ชื่อ............................ 

สกุล........................... 

ชื่อ............................. 

สกุล........................... 

ชื่อ.............................. 

สกุล........................... 

ชื่อ............................... 

สกุล............................. 

ชื่อ............................ 

สกุล........................... 

ชื่อ............................. 

สกุล........................... 

ชื่อ.............................. 

สกุล........................... 

ชื่อ............................... 

สกุล............................. 
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ลงชื่อผู้จัดการทีม................................................................ ........... 
ลงชื่อครูผู้ฝึกสอน.................................................................. ......... 

ใบรายงานตัวนักกีฬา 
การแข่งขันฟุตซอล “เปดิบ้าน ย.บ.๒ นิทรรศน’์๖๑”  

 
โรงเรยีน.................................................................... 

สีเสือ้.............................สีกางเกง........................สีถุงเท้า....................... 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์เสื้อ หมายเหตุ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

ครูผู้ควบคุมทีมชื่อ.............................................................. 
 


