
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง+หางเคร่ือง 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

1.1  เป็นนกัเรียน-นกัศึกษา  ระดบั  มธัยมศึกษา ไม่จ  ากดัเพศ อาย ุ
2.  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษเ์พลงไทยลูกทุ่ง ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาท่ีมีท่วงท่า  ลีลา  
สวยงาม  สามารถคิดประดิษฐท์่าเตน้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
3.  ลกัษณะการประกวด 

3.1   การประกวดเป็นประเภททีม  ทีมละ 6-10 คน ส่งเขา้ประกวดไดส้ถานศึกษาละ 1 ทีม เท่านั้น 
3.2   การประกวดมีระดบัเดียว คือ ระดบัมธัยมศึกษา 
3.3   เพลงท่ีใชใ้นการประกวด 

-   เป็นเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทอิสระ  (ไม่มีเพลงบงัคบั)  จะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงชา้ก็ได ้  
    จ  านวน  1  เพลง  โดยผูเ้ขา้ประกวดแจง้ช่ือเพลง พร้อมเอกสารใบสมคัร 

3.4   การประกวดเป็นการร้องเพลงใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี  (ประกวดรอบเดียว)  โดยทีมท่ีเขา้ร่วม 
ประกวดจะตอ้งเตรียมแผน่ CD มาพร้อมกบัการแข่งขนั และใหเ้จา้หนา้ท่ีเคร่ืองเสียงก่อนการแข่งขนั 30 
นาที 
4.  การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

4.1  น ้าเสียง  20  คะแนน 
- การใชน้ ้าหนกัของเสียงสม ่าเสมอ 
- จงัหวะการหายใจผอ่นหนกัผอ่นเบา เนน้ค า 
- มีความชดัเจนของเน้ือเพลงอยา่งถูกตอ้ง 

4.2  ค  าร้อง  ท านอง  15  คะแนน 
- ร้องถูกตอ้งตามเน้ือเพลงและท านอง 
- ส่ืออารมณ์เพลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- เขา้กบัดนตรีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.3  อกัขระ  ควบกล ้า  20  คะแนน 
- เสียง  ร , ล  ควบกล ้าชดัเจน 

4.4  ท่วงท่า  ลีลา  และการแสดงออก  40  คะแนน 
- การแสดงท่าทางประกอบเพลง  มีความมัน่ใจในตนเอง 
- บุคลิกภาพดี การแต่งกายเหมาะสม 
- ความพร้อมเพียงในการตน้ 

4.5  การน าเสนอ 5 คะแนน 
- การแนะน าตนเอง 
- ช่ือ-นามสกุล อ่ืน ๆ 
 
 



5.  รางวลัการประกวด 
 ชนะเลิศอนัดบัท่ี 1   เงินรางวลั 3,000 บาท  พร้อมถว้ยรางวลั   
 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 เงินรางวลั 2,000 บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 เงินรางวลั 1,000 บาท 
  ไดรั้บใบประกาศเขา้ร่วมแข่งขนัทุกคน 
 
ผู้ประสานงานการแข่งขัน    
อาจารย์พรีะ  พานิชนอก  โทร.  089-0603892 หรือ 044-465167-9 ต่อ 242  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



การประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลอืใช้ 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

1.1  เป็นนกัเรียน-นกัศึกษา  ระดบั  มธัยมศึกษา/ปวช. ไม่จ  ากดัเพศ อายุ 
2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดท้ราบถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะและการน าขยะ หรือ ของเหลือใชไ้ปดดัแปลงและประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ก่อนน าไปก าจดั 
       2.2  เพื่อเป็นการกระตุน้ และเสริมสร้างจิตส านึกใหน้กัเรียนนกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย 
       2.3.  เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดแ้สดงออกถึงความคิดสร้างสรรค ์และร่วมท ากิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
       2.4. เพื่อน าความหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและสังคม 

3.  ลกัษณะการประกวด 
3.1  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งมารายงานตวัก่อนการแข่งขนั 1 ชัว่โมง เพื่อเตรียม 

ความพร้อมท่ีเวทีการแข่งขนั (หากไม่รายงานตวั กรรมการจะพิจารณาถือวา่สละสิทธ์ิ) 
3.2 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นขอ้ยติุ 
3.3 เกณฑก์ารตดัสิน 

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

1. ประโยชน์ใช้สอย (Functionality)  30 

 สามารถน าไปใชง้านในชีวติประจ าวนัไดจ้ริง 15  
 ความคงทนของส่ิงประดิษฐ์ 15  

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Innovation/creativity/Originality)  20 

 เป็นความคิดแปลกใหม่ และซบัซอ้นท่ีคนอ่ืนก็คิดไม่ถึง 10  
 การออกแบบสามารถประดิษฐ/์ผลิตไดง่้าย 5  
 เอกสารแนวคิดการประดิษฐ์ผลงาน 5  

3. ความเหมาะสม /ประสิทธิภาพ (Appropriateness /Efficiency)   20 

 ความละเอียดประณีตของผลงาน 10  
 ขนาดของรูปทรงมีความเหมาะสมไดส้ัดส่วน 10  

4. มิติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  10 

5. ประดิษฐ์จากวสัดุเหลอืใช้ในครัวเรือนหรือท้องถิ่น  10 

6. การพฒันาและต่อยอดเชิงพาณชิย์  10 

รวม  100 

 



3.4 รายละเอียดขอ้มูลผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด 
 

 

 
 

 
 

(รวมทั้งส้ินไม่เกนิ 5 หน้ากระดาษ เอ  4  โดยใช้ตัวอักษร ขนาด 16  pt.) 
1.  ช่ือผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด 
2.  แนวคิดในการประดิษฐผ์ลงาน 
3.  วสัดุท่ีใชใ้นการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งท่ีมาของวสัดุ   
4.  ขั้นตอนการประดิษฐผ์ลงาน  (พร้อมภาพประกอบ) 
5.  งบประมาณในการจดัท า 
6.  การน าไปใชป้ระโยชน์  

 
4.  รางวลัการประกวด 
 ชนะเลิศอนัดบัท่ี 1   เงินรางวลั 3,000 บาท  พร้อมถว้ยรางวลั   
 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 เงินรางวลั 2,000 บาท 
 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 เงินรางวลั 1,000 บาท 
  ไดรั้บใบประกาศเขา้ร่วมแข่งขนัทุกคน 

 

ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
 

อาจารยช์ลนาริน  มาฆทาน  โทร 081 0661276 หรือ 044-465167-9 ต่อ 242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปผลงาน 

 



การแข่งขันประกอบหุ่นยนต์TACON 
 

1.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
1.1  เป็นนกัเรียน-นกัศึกษา  ระดบั  มธัยมศึกษา ทมัละไม่เกิน 2 คน ไม่จ  ากดัเพศ อาย ุ

2.  หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 
การตรวจใหค้ะแนนผลงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ 100 คะแนน ให้พิจารณาจากเกณฑด์งัน้ี 
2.1 คุณภาพของวงจร 50 คะแนน 

2.1.1 วงจรท างานไม่สมบูรณ์หรือไม่ท างาน  0 คะแนน 
2.1.2 วงจรท างานไดป้กติ    50 คะแนน 

2.2 ความประณีตในการลงอุปกรณ์ 10 คะแนน 
2.2.1  การลงอุปกรณ์บนแผน่ PCB.   10 คะแนน 

2.3 ส่งเคร่ืองภายในระยะเวลาท่ีก าหนด    20 คะแนน 
2.4 การระวงัรักษาและใชเ้คร่ืองมืออยา่งปลอดภยัและถูกตอ้ง10 คะแนน 
2.5 ความสะอาดเรียบร้อยของพื้นท่ีท างาน    10 คะแนน 

3. เวลาการแข่งขัน 
3.1 การตรวจสอบอุปกรณ์  เวลา 10 นาที 
3.2 การประกอบวงจร   เวลา 60 นาที 
3.3 การทดสอบการท างาน  เวลา 20 นาที 

4. รายการอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
 

อาจารยม์านพ  บรรจงทรัพย ์ โทร 084-8341981 หรือ 044-465167-9 ต่อ 242 
 
 



ประเภทกฬีา การแข่งขันฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี 
 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันกีฬา 
1.1 นกักีฬาตอ้งอายไุม่เกิน 18 ปี  และ เป็นนกัเรียน-นกัศึกษา  ระดบั  มธัยมศึกษา ทมัละไม่เกิน12 

คน 
1.2 นกักีฬาตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน และบตัรประจ าตวันกัศึกษามารายงานตวัในวนัท่ี

แข่งขนั 
1.3 ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงตามขอ้ก าหนด เม่ือเขา้แข่งขนัถือวา่เป็นโมฆะ 

2. ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ทีมละ 500 บาท  เงินประกนัทีม ทีมละ 200 บาท 
3. กติกา 

- ใชก้ติกาสากลท่ีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยใชอ้ยูปั่จจุบนั 
 
 
 
ผู้ประสานงานการแข่งขัน 
 

อาจารยป์ระเสริฐ   เทดี   โทร 083-3808246  หรือ 044-465167-9 ต่อ 242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน C-TECH EXHIBITION 2014 
วนัที ่13  กมุภาพนัธ์  2558 

ณ อาคารเรืองวชิา วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์  นครราชสีมา 
ช่ือโรงเรียน     ..................................................................................................................................    
ทีอ่ยู่.......................................................................................ต าบล   ............................................... 
อ าเภอ .................................................... จังหวดั   ...............................รหัสไปรษณีย์  ................... 
โทรศัพท์  ...................................…โทรสาร  .......................................... 
 

 

1.สมัครเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง+หางเคร่ือง ช่ือทีม............................................................... 
เพลงท่ีใชใ้นการประกวด........................................................................ 

1.1  ช่ือ-สกุล................................................................1.6 ช่ือ-สกุล.................................................. 
1.2  ช่ือ-สกุล................................................................1.7 ช่ือ-สกุล................................................... 
1.3  ช่ือ-สกุล................................................................1.8 ช่ือ-สกุล................................................... 
1.4  ช่ือ-สกุล................................................................1.9 ช่ือ-สกุล.................................................... 
1.5  ช่ือ-สกุล................................................................1.10ช่ือ-สกุล.................................................. 
 
อาจารย์ผู้ดูแล......................................................................................โทร......................................... 
 

2. สมัครเข้าการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลอืใช้ 
 

2.1. ช่ือ-สกุล................................................................. 
2.2. ช่ือ-สกุล................................................................. 
2.3. ช่ือ-สกุล................................................................. 
 
อาจารย์ผู้ดูแล......................................................................................โทร......................................... 
 

3. สมัครเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ 
3.1. ช่ือ-สกุล................................................................. 
3.2. ช่ือ-สกุล................................................................. 
3.3. ช่ือ-สกุล................................................................. 
 
อาจารย์ผู้ดูแล......................................................................................โทร......................................... 
 



4. สมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
4.1  ช่ือ-สกุล................................................................4.6 ช่ือ-สกุล.................................................. 
4.2  ช่ือ-สกุล................................................................4.7 ช่ือ-สกุล................................................... 
4.3  ช่ือ-สกุล................................................................4.8 ช่ือ-สกุล................................................... 
4.4  ช่ือ-สกุล................................................................4.9 ช่ือ-สกุล.................................................... 
4.5  ช่ือ-สกุล................................................................4.10ช่ือ-สกุล................................................. 
4.11  ช่ือ-สกุล...............................................................4.12ช่ือ-สกุล................................................. 
 
อาจารย์ผู้ดูแล......................................................................................โทร......................................... 
 
 
 
 

       ลงช่ือ.......................................................... 
              (.........................................................) 
       ต าแหน่ง ................................................... 


