
  เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โครงงานคุณธรรม 

น้อมน าศาสตร์พระราชา กีฬา ศิลปะมวยไทย 9 ขั้น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 
1.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เท่านั้น 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 ประเภทเดี่ยว 
2.2 รับสมัครโรงเรียน ระดับละไม่เกิน 2 คน 

3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1 เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               คิวอาร์โค้ดสมัครแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
***** ไม่รับสมัครแข่งขันหน้างาน***** 

3.2 กิจกรรมการแข่งขัน ผู้แข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัด 
- ความสามารถในการคิดเลขเร็ว และการคิดค านวณ 
- ความสามารถของการแก้โจทย์ปัญหา 

 3.3 แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
โดยใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นท าแบบทดสอบ ทั้งหมด 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดค านวณ วัดทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา  จ านวน 20 ข้อ 
4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  รวม 40 คะแนน 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 60 คะแนน 
 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
 ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 2 และตอนที่ 1 ตามล าดับ แล้วน า
คะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

ร้อยละ 80 - 100  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – 79   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 



ร้อยละ 60– 69   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 

6. ก าหนดการแข่งขัน  แข่งขันวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
6.1 รับลงทะเบียน 

 ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับชั้น  ลงทะเบียนรายงานตัวที่หน้า 405 อาคารเขียว เวลา 08.00 – 09.00 น. และให้แต่
ละระดับมาเตรียมความพร้อมบริเวณหน้าห้อง 405 ก่อนการแข่งขัน 15 นาที  

6.2 เวลาการแข่งขัน   
 ทุกระดับชั้น แข่งขันเวลา 09.30 น. – 11.30 น. 
7. ประกาศผลและรับรางวัล 

7.1 ประกาศผลการแข่งขันและรับรางวัลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เวลา 12.30 น. โดยประมาณ 

7.2 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันบนเว็บไซต์ www.klwk.ac.th   

รางวัลการแข่งขันทุกระดับชั้น มีดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
            **** ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม**** 

8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 
 089-5792266  นางสุนันท์  ค าปลิว   
 095-3180714  นางอัมพร  สมปาน 
 064-7562429  นางบุญฑริกา  สีค า 
 092-6481655  นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล 
 061-1317124  นางสมนา  ปลื้มใจ 
  

http://www.klwk.ac.th/


เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โครงงานคุณธรรม 

น้อมน าศาสตร์พระราชา กีฬา ศิลปะมวยไทย 9 ขั้น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

 
1. ประเภทและการรับสมัครแข่งขัน ประเภททีม 3 ระดับ ทีมละ 2 คน ผู้ฝึกสอน ทีมละ 1 คน  ดังนี้ 

1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   รับสมัครโรงเรียนละ 1 ทีม 
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     รับสมัครโรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม 
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     รับสมัครโรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม 

2. วิชา / เนื้อหาที่สอบแข่งขัน 
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ขอบข่ายเนื้อหาตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    ขอบข่ายเนื้อหาตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    ขอบข่ายเนื้อหาตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

3. การรับสมัคร  
3.1 เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.  
 
 

 

 

 

 

                               คิวอาร์โค้ดสมัครแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

***** ไม่รับสมัครแข่งขันหน้างาน***** 

4. ก าหนดการแข่งขัน  แข่งขันวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
4.1 รับลงทะเบียน 

                ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับชั้น ลงทะเบียนรายงานตัวที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอ านวยการ ชั้น 2 เวลา 
08.00 – 09.00 น.  และให้แต่ละระดับมาเตรียมความพร้อมบริเวณหน้าห้องคอมพิวเตอร์ก่อนการแข่งขัน 15 นาที  

4.2 วัน / เวลาการแข่งขัน   
4.2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   แข่งขันเวลา 09.30 น. – 10.10 น. 
4.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    แข่งขันเวลา 10.20 น. – 11.00 น. 
4.2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    แข่งขนัเวลา 11.10 น. – 12.00 น. 
 

5. ประกาศผลและรับรางวัล 
5.1 ประกาศผลการแข่งขันและรับรางวัลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เวลา 12.30 น. โดยประมาณ 
5.2 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันบนเว็บไซต์ www.klwk.ac.th  



รางวัลการแข่งขันทุกระดับชั้น มีดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
            **** ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม**** 
 

6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
090-8323466  นางณัฐสุดา  สืบวงศ์   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  
 
 

 
 
 
 
 

  



เกณฑ์การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โครงงานคุณธรรม 

น้อมน าศาสตร์พระราชา กีฬา ศิลปะมวยไทย 9 ขั้น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

 
 

1.คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
   2.1 ประเภทแข่งขันเดี่ยว โรงเรียนละ 1 คน 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
  3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 
  3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

- เพลงที่ใช้ประกวด 1 เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง ต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งตามต้นฉบับของ 
  ศิลปินไทยลูกทุ่งเท่านั้น 

   - ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนเซอร์ ประกอบเพลง 
    - ต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดี/เสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและสามารตัด  
   Guide Melody ออกได้(หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) 
   - จับสลาก เพื่อเรียงล าดับก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
   - ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จ านวน 3 ชุด 
   - แต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
   - กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้องท่อนที่ 1 
      หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด 

- ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
  4.1 น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง 30 คะแนน 

4.2 เทคนิคการขับร้อง 20 คะแนน 
4.3 จังหวะ ท านอง ถูกต้อง 20 คะแนน 
4.4 อักขระวิธีถูกต้อง 10 คะแนน 
4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์ 10 คะแนน 
4.6 ความยากง่ายของเพลง 10 คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละ 80 - 100  ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 70 - 79   ดีมาก 
ร้อยละ 60 - 69   ดี 
ต่ ากว่าร้อยละ 60   พอใช้ 

*** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 



 6. เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. 
 
 

 

 

 

 

                               คิวอาร์โค้ดสมัครแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

***** ไม่รับสมัครแข่งขันหน้างาน***** 

7. ก าหนดการแข่งขัน  แข่งขันวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

7.1 รับลงทะเบียน 

               ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับชั้น ลงทะเบียนรายงานตัวที่ด้านหน้าเวที (บริเวณหน้าอาคารคณิตศาสตร์)  เวลา 
08.00 – 09.00 น.  และให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมความพร้อมบริเวณด้านข้างเวทีเพ่ือท าการการแข่งขัน 

7.2 วัน / เวลาการแข่งขัน   

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6    
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     
เริ่มท าการแข่งขนัเวลา 09.30 น. – 12.00 น. 

8. ประกาศผลและรับรางวัล 

8.1 ประกาศผลการแข่งขันและรับรางวัลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เวลา 12.30 น. โดยประมาณ 

8.2 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันบนเว็บไซต์ www.klwk.ac.th    

 
รางวัลการแข่งขันทุกระดับชั้น มีดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
            **** ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม**** 
 

 

http://www.klwk.ac.th/


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

โทร. 099-6292945  นางสาวนัชธิดา พิมอุทา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  
 

  



เกณฑ์การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 

มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โครงงานคุณธรรม 
น้อมน าศาสตร์พระราชา กีฬา ศิลปะมวยไทย 9 ขั้น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2565 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  

1.1 เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6  
1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3  
1.3 นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภทเดี่ยว  
2.2 ชายหรือหญิงก็ได้ 
2.3 ส่งใบสมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 คน  

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันออนไลน์ 

 - ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.  (ตาม QR 
Code) 

***** ไม่รับสมัครแข่งขันหน้างาน***** 

3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
- เพลงที่ใช้ประกวด จ านวน 1 เพลง  
- เป็นเพลงสากล ที่มีเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 1 เพลง โดยผู้ประกวดเลือกมาเอง  
- ไม่มีรีวิว/หางเครื่อง/แดนซ์เซอร์ประกอบเพลง  
- ต้องน าแฟลชไดร์ฟเสียงดนตรีส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและสามารถตัด Guide Melody ออกได้ 
(หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) ถ้าเป็นเสียงคอรัสได้  
- จับฉลาก เพ่ือเรียงล าดับก่อนการแข่งขัน 30 นาท ี 
- ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวดเพลงละ 3 ชุด  
- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน  
- กรณีท่ีเกิดการผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ 2 ของเนื้อร้องท่อน ที่ 1 หากเกินจากนี้ถือ
ว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด  
- ไม่อนุญาตให้ดูเนื้อเพลงในขณะประกวด  

QR Code รับสมัครเข้าแข่งขันร้องเพลงสากล 



4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
4.1 น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง 30 คะแนน  
4.2 เทคนิคการขับร้อง 20 คะแนน  
4.3 อักขระวิธีถูกต้อง 10 คะแนน  
4.4 จังหวะ ท านอง ถูกต้อง 20 คะแนน  
4.5 บุคลิก ลีลา อารมณ์ 10 คะแนน  
4.6 ความยากง่ายของเพลง 10 คะแนน  

5. ประกาศผลและรับรางวัล 

5.1 ประกาศผลการแข่งขันและรับรางวัลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เวลา 12.30 น. โดยประมาณ 

5.2 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันบนเว็บไซต์ www.klwk.ac.th   

รางวัลการแข่งแข่งทุกระดับชั้น มีดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
            **** ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม**** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   
คุณครูชุติมา ไชยจันทร์ โทร. 061-2310841 
คุณครูชนัญชิดา นารี โทร. 080 - 9706415 
คุณครูธรรมนันท์ จันดี โทร. 096-8867019 
คุณครูกาญจนา ทุ่มโมง โทร. 092-7136992 
คุณครูปภัสสร ศรีชัย โทร. 088-3519129 
  

http://www.klwk.ac.th/


เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี 
มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โครงงานคุณธรรม 

น้อมน าศาสตร์พระราชา กีฬา ศิลปะมวยไทย 9 ขั้น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

- ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6    
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6  

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
2.1 ประเภท เดี่ยว  
2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน  

- ระดับชั้น ป.1 – ป.6 จ านวน 1 คน  รับสมัครโรงเรียนละ 1 คน 
- ระดับชั้น ม.1 – ม.3 จ านวน 1 คน  รับสมัครโรงเรียนละ 1 คน 
- ระดับชั้น ม.4 – ม.6 จ านวน 1 คน รับสมัครโรงเรียนละ 1 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน  
3.1 ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  
3.2 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษ  

- ระดับชั้น ป.1- ป.6 ขนาด 11” x 15 ” ใช้สีไมห้รือ สีชอล์คน้ ามัน 
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 ขนาด 15” x 22 ” สีชอล์คน้ ามัน,สีโปสเตอร์,สีอะคริลิก,สีน้ า 
- ระดับชั้น ม.4-ม.6 ขนาด 15” x 22 ” สีชอล์คน้ ามัน,สีโปสเตอร์,สีอะคริลิก,สีน้ า 

3.3 หัวข้อการแข่งขัน  
- ระดับชั้น ป.1-ป.6 เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”  
- ระดับชั้น ม.1-ม.3 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “อยู่อย่างพอเพียง”  
- ระดับชั้น ม.4-ม.6 เนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง “อยู่อย่างพอเพียง”  

3.4 ห้ามน าต้นฉบับมาดูในขณะแข่งขัน  
3.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง  
3.6 เวลาในการวาดภาพ 3 ชัว่โมง  

4. เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. 

  สแกนเพื่อสมัครกิจกรรมวาดภาพระบายสี 



5. ก าหนดการแข่งขัน  แข่งขันวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

5.1 รับลงทะเบียน 

               ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับชั้น ลงทะเบียนรายงานตัวที่บริเวณนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (บริเวณ
หน้าอาคารคณิตศาสตร์)  เวลา 08.00 – 08.45 น.  เริ่มการแข่งขัน เวลา 09.00-12.00 น. 

6. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
- เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน 
- ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน 
- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด 20 คะแนน 
- การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน 

7. ประกาศผลและรับรางวัล 

7.1 ประกาศผลการแข่งขันและรับรางวัลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เวลา 12.30 น. โดยประมาณ 

7.2 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันบนเว็บไซต์ www.klwk.ac.th   

รางวัลการแข่งขันทุกระดับชั้น มีดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 200 บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
            **** ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม**** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

โทร. 090-360-9492 นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ  
โทร.  094-572-0971 นางสาวมาลีวัลย์  สมใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  

http://www.klwk.ac.th/

