
 

เกณฑ์การแข่งขันฟ้อนเล็บ 

ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

1.  การแข่งขัน 

  ฟอ้นเล็บประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา   

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

  1.1.  แขง่ขันเป็นคณะ ผู้เข้าแขง่ขันต้องเป็นเพศหญิง จ านาน 8 - 12 คน 

   1.2.  เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับประถมและมัธยมสามารถ อยู่

ในทีมเดียวกันได้ กรณี โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น)  ต้องสังกัดในโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาเดียวกันและมีสถานะเป็นนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน 

3. วิธกีารแข่งขัน 

  3.1  การแต่งกายของผูเ้ข้าแข่งขัน 

- เสือ้ ใช้เสื้อแขนกระบอก คอกลม หรือคอจีน หรือคอยะวาผ่าอกตลอด  

- ผ้านุ่ง ใช้ผ้าซ่ินตีนต่อลายขวาง ตีนด า ตีนลวด ตีนจกแบบมีเชิง (ไม่อนุญาตให้นุ่งผ้า ส าเร็จ) 

- ผ้าสไบ ใช้ผ้าสไบสีพืน้ ไม่มีลวดลาย เช่น ผ้าแพรเยื่อไม้ ผ้าต่วน หรือผ้าสไบฟอ้นเมือง 

- ทรงผม เกล้ามวยผมแบบพื้นเมอืงเหนือ (แบบญ่ีปุน่) 

- ดอกไม้ ดอกไม้ประดับมวยผมใช้ดอกกล้วยไม้ (เอือ้งผ้ึง เอือ้งหลวง) ของสดหรือของเทียมมี 

        พวงอุบะ ยาวไม่เกินคางหรือต้นคอ 

- เล็บ ผู้ฟ้อนทุกคนต้องสวมเล็บมือ 

  3.2  ท่าฟ้อน 

- ใช้ทา่ฟอ้นเล็บแบบราชส านัก เรียงล าดับท่าได้ตามความเหมาะสม 

  3.3 ระยะเวลาการแข่งขัน 

- ผู้ฟ้อนของแต่ละคณะ จะใช้ทา่ฟอ้นแสดงลีลาการฟอ้นต่างๆ เช่น วงกลม ตั้งแถว ฯลฯ  

แต่ต้องไม่มีแบบประยุกต์ เช่น ต่อตัว ออกมังกรล่อแก้ว ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 8-10 นาที 

3.4. ดนตรีประกอบ 

- ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมไฟล์เพลงมาเอง 



4. หลักฐานการสมัคร 

  3.1. ใบสมัคร 

  3.2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าแขง่ขัน (พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

  3.3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ควบคุมทีม (พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

5. การรับสมัคร 

  4.1. เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  

6. ก าหนดการแข่งขัน 

  5.1. ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

  5.2. รายงานตัวลงทะเบียนเวลา 08.30 น. – 09.00 น. *ให้แต่งกายให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน* 

7. เกณฑ์การตัดสนิ คะแนน 100 คะนน 

   6.1. เรียงท่าฟอ้นได้ต่อเนื่องสวยงาม 30 คะแนน 

   6.2. ลีลา ความพร้อมเพรียง 20 คะแนน 

  6.3. จังหวะและการเช่ือมท่า 20 คะแนน 

  6.4. การแต่งกาย 10 คะแนน 

  6.5. บุคลิกของผู้แสดง 10 คะแนน 

  6.6. การตรงต่อเวลา 10 คะแนน 

        * ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด * 

8.  รางวัล 

  1.   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1      ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  2.   รางวัลรองอันดับที่ 1   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  3.   รางวัลรองอันดับที่ 2   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

   

  หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมแขง่ขันทุกคนได้รับเกียรติบัตรในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 



 

ใบสมัครการแข่งขันฟ้อนเล็บ 

ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

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

เบอร์โทรศัพท.์.............................................................. 

เบอร์โทรสาร................................................................. 

มีความประสงคเ์ขา้ร่วมแขง่ขันฟอ้นเล็บ ในงาน  

รายช่ือนักแสดง 

1) ........................................................................................................................... ...... 

2) ................................................................................................................................   

3) ........................................................................................................................... .....  

4) ................................................................................................................................   

5) ........................................................................................................................... .....  

6) .................................................................................................................................   

7) ........................................................................................................................... ......  

8) ........................................................................................................................... .......  

9) ...................................................................................................................... ............  

10) ........................................................................................................................... .....  

11) ........................................................................................................ .........................  

12) ........................................................................................................................... ......  

รายช่ือผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง 

1)..................................................................................... เบอร์โทรศัพท.์...................................................... 

2)................................................................ ....................เบอร์โทรศัพท.์...................................................... 

 

ลงช่ือ........................................................ 

(.................................................................)  

                         ครูผู้ควบคุม 

@Line สาระศิลปะ 

ติดต่อสอบถาม หรือ ส่งใบสมัคร 



 

เกณฑ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

1.  ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.  ประเภทชาย  (จ านวนรับสมัคร 10 คน  ตามล าดับการสมัคร)  

  2.  ประเภทหญิง  (จ านวนรับสมัคร 10 คน  ตามล าดับการสมัคร) 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

  เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 

3.  วิธกีารด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

  1.  เพลงใช้แขง่ขัน 1 เพลง โดยผู้แขง่ขันต้องน าไฟล์เพลงมาเอง  และไม่มีหางเครื่องประกอบ 

  2.  จับล าดับก่อนการแขง่ขัน 30 นาที 

  3.  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 

  4.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

  1.  เสียง ความไพเราะของเสียง  30  คะแนน 

  2.  เทคนิคการขับร้อง  20  คะแนน 

  3.  จังหวะ ท านอง ถูกต้อง 20 คะแนน 

  4.  อักขระวธิีถูกต้อง  10 คะแนน 

  5.  บุคลิก ลีลา อารมณ์  10 คะแนน 

  6.  ความยากง่ายของเพลง 10   คะแนน 

5.  รางวัล 

  1.   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1      ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  2.   รางวัลรองอันดับที่ 1   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  3.   รางวัลรองอันดับที่ 2   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมแขง่ขันทุกคนได้รับเกียรติบัตรในการเขา้ร่วมกิจกรรม 



 

ใบสมัครการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ประเภท............................................................................ .. 

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

เบอร์โทรศัพท.์................................................................... 

 

รายช่ือนักร้อง 

ช่ือ............................................................................................. ช้ันประถมศึกษาปีที.่............................... 

รายช่ือผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง 

ช่ือ............................................................................................. เบอร์โทรศัพท์........................................ 

 

                      ลงช่ือ.....................................................................  

           (.................................................................)  

                                                                                  ครูผู้ควบคุม 

                                                            เบอร์โทร......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Line สาระศิลปะ 

ติดต่อสอบถาม หรือ ส่งใบสมัคร 

 



 

เกณฑ์การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 

ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

1.  ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.  ประเภทชาย  (จ านวนรับสมัคร 10 คน  ตามล าดับการสมัคร)  

  2.  ประเภทหญิง  (จ านวนรับสมัคร 10 คน  ตามล าดับการสมัคร)  
 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

  เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 

3.  วิธกีารด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

  1.  เพลงใช้แขง่ขนั 1 เพลง โดยผู้แขง่ขันต้องน าไฟล์เพลงมาเอง   

  2.  จับล าดับก่อนการแขง่ขัน 30 นาที 

  3.  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 

  4.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

  1.  เสียง ความไพเราะของเสียง  30  คะแนน 

  2.  เทคนิคการขับรอ้ง  20  คะแนน 

  3.  จังหวะ ท านอง ถูกต้อง 20 คะแนน 

  4.  อักขระวธิีถูกต้อง  10 คะแนน 

  5.  บุคลิก ลีลา อารมณ์  10 คะแนน 

  6.  ความยากง่ายของเพลง 10   คะแนน 

5.  รางวัล 

  1.   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1      ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  2.   รางวัลรองอันดบัที่ 1   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  3.   รางวัลรองอันดับที่ 2   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมแขง่ขันทุกคนได้รับเกียรติบัตรในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 



 

ใบสมัครการแข่งขันการขับร้องเพลงสากล 

ประเภท............................................................................ 

โรงเรียน................................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................... 

รายช่ือนักร้อง 

ช่ือ......................................................................................... ช้ันประถมศึกษาปีที่................................ 

รายช่ือครูผู้ฝกึซ้อม / ควบคุม 

ช่ือ......................................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................ 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

                (.................................................................) 

                                           ครูผู้ควบคุม 

                  เบอร์โทร......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line สาระศิลปะ 

ติดต่อสอบถาม หรือ ส่งใบสมัคร 

 



 

 

 

                     เกณฑ์การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(สะล้อซึง)  ระดับประถมศึกษา 

 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแขง่ขัน  

   นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา เป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน ทีมละไม่เกิน 12 คน (ส ารอง 1 - 2 คน) 2. 

รายละเอียดการแขง่ขัน  

    2.1 วธิีการแขง่ขันเป็นนักเรียนชายล้วน หญิงล้วน หรือเป็นวงผสมชาย-หญิง ก็ได้   

   2.2 เครื่องดนตรี ผู้บรรเลงประกอบด้วย  

              2.2.1  ซึง 3 ตัว  ซึงเล็ก 1ตัว   ซึงกลาง 1ตัว  ซึงใหญ่ 1 ตัว  หรืออยูใ่นความเหมาะสม  

             2.2.2  สะล้อ 2 - 3 คัน   สะล้อเล็ก 1คัน   สะล้อกลาง 1 คันหรือสะล้อใหญ่ 1 คัน  

                      หรือสะล้อตัด 1 คัน (ลูก 4)  

             2.2.3  ขลุ่ยหลิบ  (ขลุ่ยพืน้เมืองขนาดเล็ก)  ไม้หรือพลาสติก 1 เลา  

             2.2.4  กลอง 2 หน้า (กลองโป่งโป้ง)      1  ใบ 

             2.2.5  ฉาบ   1    คู ่    

             2.2.6  โหม่ง1  ใบ   

             2.2.7  ฉิ่ง  1 คู ่  

       หมายเหต ุจ านวนเครื่องดนตรีและผู้บรรเลง ไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวก็ได้ 

      2.3 เพลงที่ใช้ในการบรรเลง มีดังนี ้ 

             2.3.1 เพลงบังคับ 2 เพลง จากเพลงต่อไปนี ้ 

                            - เพลงฤาษีหลงถ้ า  

                            - เพลงเพลงกุหลาบเชียงใหม่  

             2.3.2 เพลงเลือก 1 เพลง  ให้เลือกเล่นเพลงพื้นเมอืง จะเป็นเพลงช้าหรือเร็วก็ได้   

       2.4 ระยะเวลาที่ใช้บรรเลงวงละไม่เกิน 15 นาที ให้บรรเลงเพลงบังคับเลือก และเพลงเลือก    

ติดต่อกันจะบรรเลงเพลงใดก่อนหลังก็ได้         

                   * กรณีเกดิความไม่พร้อมของเครื่องดนตรีในขณะท่ีบรรเลง เช่นสะล้อสายขาด ให้อยู่ใน

ดุลพินจิของคณะกรรมการ  

                  * กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขัน ไม่บรรเลงไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันท่ีก าหนด บรรเลงล้มหรือ

หยุดระหว่างการบรรเลง ให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการ  

                  * ผลการตัดสนิของคณะกรรมการถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด  



3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน   

          3.1  การบรรเลง  (100 คะแนน)  

                   - เทคนิค/ลูกเล่นของการบรรเลง                                       20  คะแนน 

                   - ความพร้อมของการบรรเลง/เครื่องดนตร/ีคุณภาพเสียง         20  คะแนน  

                   - ท านอง                                                                    20  คะแนน 

                   - จังหวะ                                                                     20  คะแนน 

                   - บุคลิกท่าทางและอารมณ์ของผู้บรรเลง                             10  คะแนน 

                   - การแต่งกายบง่บอกถึงเอกลักษณ์ล้านนา                           10  คะแนน 

                                                                                          รวม    100  คะแนน  

4. รางวัล 

          1.   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1      ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  2.   รางวัลรองอันดับที่ 1   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  3.   รางวัลรองอันดับที่ 2   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

   

  หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมแขง่ขันทุกคนได้รับเกียรติบัตรในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครการแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง 

ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

โรงเรียน............................................................เบอร์โทรศัพท.์......................................................... 

รายช่ือนักแสดง 

1) ............................................................................................................................... .. 

2) ........................................................................................................................... .....  

3) ................................................................................................................................   

4) ........................................................................................................................... .....  

5) ...............................................................................................................................   

6) ........................................................................................................................... .....  

7) ............................................................................................................................. ...  

8) .......................................................................................................................... ......  

9) ........................................................................................................................... .....  

10) ............................................................................................................... ................  

11) ........................................................................................................................... .....  

12) .................................................................................................... ............................  

รายช่ือผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง 

1)....................................................................................... เบอร์โทรศัพท์....................................................... 

2)......................................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................... 

                               

  ลงช่ือ.................................................................. 

                             (.................................................................) 

               ครูผู้ควบคุม 

                                    
Line สาระศิลปะ 

ติดต่อสอบถาม หรือ ส่งใบสมัคร 

 



 

 

 

เกณฑ์การแข่งขัน  เด่ียวเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง  (ระดับประถมศึกษา) 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  

   นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ภาคปกติ 

2. รายละเอียดการแข่งขัน  

    2.1 วธิีการแขง่ขันเป็นนักเรียนชายหรือหญิงก็ได้   

    2.2 เครื่องดนตรี และเพลงที่ใช้ในการเดี่ยว ประกอบด้วย  

ท่ี ประเภทเครื่องดนตรี เพลงท่ีใช ้

1 ขลุ่ยเมือง ฤาษีหลงถ้ า 

2 สะล้อ ลูก 3 หรือลูก 4 กุหลาบเชียงใหม่ 

3 ซึง ลูก 3 หรือลูก 4 ฤาษีหลงถ้ า 

 

3.หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

    3.1  การแขง่ขันเดี่ยวเครื่องดนตรีพืน้เมือง ต้องมีฉิ่งและเครื่องหนังประกอบจังหวะ 

    3.2 การแขง่ขันเดี่ยวเครื่องดนตรีพืน้เมือง ก าหนดให ้บรรเลง 4 เที่ยว  

     3.3 เพลงที่ใช้ในการแขง่ขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท ผู้บรรเลงสามารถใช้ทางเพลงได้อยา่งอิสระ โดย

ให้สอดคล้องกับทานองหลักที่ก าหนดให ้

     3.4 แต่ละโรงเรียนสามารถส่ง  นักเรียนเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 1 คนเท่านั้น 

       หมายเหต ุสามารถบรรเลงทดลองเสยีงได้อย่างอิสระ 

                   * กรณีเกดิความไม่พร้อมของเครื่องดนตรีในขณะท่ีบรรเลง เช่นสะล้อสายขาด ให้อยู่ใน

ดุลพินจิของคณะกรรมการ  

                  * กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขัน ไม่บรรเลงไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันท่ีก าหนด บรรเลงล้มหรือ

หยุดระหว่างการบรรเลง ให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการ  

                  * ผลการตัดสนิของคณะกรรมการถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด  

 4. วิธดีาเนินการแข่งขัน  

     4.1 ส่งรายช่ือผู้เข้าแขง่ขัน  

          4.2 ในวันแขง่ขันให้ผู้เข้าแขง่ขันรายงานตัว และจับสลากเพื่อเรียงลาดับการแขง่ขัน ก่อนการแขง่ขัน        

               30 นาที   



       4.3 ผู้แขง่ขันต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดพื้นเมอืง   

       4.4 เครื่องดนตรีที่ใช้แขง่ขัน ให้ผู้เข้าแขง่ขันเตรียมมาเอง  

 

5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน   

      5.1 ความแม่นยา และความถูกต้อง ของจังหวะ และท านองเพลง        30 คะแนน  

      5.2 ความไพเราะ และคุณภาพของเสียงในการบรรเลงหรือการขับร้อง  20 คะแนน  

      5.3 เทคนิคการบรรเลง และความสามารถของผู้บรรเลงหรือผู้ขับร้อง   20 คะแนน  

      5.4 ความเหมาะสมของแนวและทางในการบรรเลง หรือการขับร้อง     20 คะแนน  

      5.5 บุคลิก ท่าทางในการบรรเลงหรือการขับร้อง                             10 คะแนน           

 

6. รางวัล 

          1.   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1      ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  2.   รางวัลรองอันดับที่ 1   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  3.   รางวัลรองอันดับที่ 2   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

   

  หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมแขง่ขันทุกคนได้รับเกียรติบัตรในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครการแข่งขัน เดี่ยวเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง 

ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

 

โรงเรียน............................................................เบอร์โทรศัพท.์......................................................... 

 

รายช่ือนักแสดง 

......................................................................... ช้ันประถมศึกษาปีที่ ......................................................... 

 

รายช่ือผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง 

..........................................................................เบอร์โทรศัพท.์.................................................................. 

 

 

               ลงช่ือ........................................................ 

          (.................................................................) 

                            ครูผู้ควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

Line สาระศิลปะ 

ติดต่อสอบถาม หรือ ส่งใบสมัคร 

 



 
เกณฑ์การแข่งขันวาดภาพระบายส ี

1. คุณสมบัติผู้แข่งขัน 

 1.1 แบ่งเป็น 2 ระดับ 

      - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ป.4 – ป.6 

     - เป็นนักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.3  

  1.2 ประเภท แขง่ขันเดี่ยว 

  1.3 วธิีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแขง่ขัน 

     - ทางโรงเรียนส่งรายช่ือผู้เข้าแขง่ขันมายังโรงเรียนจักรค าคณาทร **กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน

ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ในเครือขา่ยและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในและขยายโอกาส(ม.1-ม.3)** 

  1.4 ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดกระดาษ 

     - ระดับช้ัน ป.1- ป.3  ขนาด 11” x 15 ” 

     - ระดับช้ัน ม.1- ม.3  ขนาด 15” x 22 ” 

 

2. หัวข้อการแข่งขัน 

   - ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 เนือ้หาเกี่ยวกับเรื่อง “ล าพูนเมอืงน่าอยู ่ควรคูป่ระเพณีอันดีงาม” 

  - ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 เนือ้หาเกี่ยวกับเรื่อง “ศาสตร์แห่งพระราชาน าพาไทยยั่งยืน” 

 

3. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคการวาดภาพระบายส ี(โดยไม่จ ากัดประเภทของส)ี   

    3.1 ไม่ต้องเคลือบภาพและไม่ต้องใส่กรอบภาพ 

    3.2 ห้ามน าต้นฉบับมาดูในขณะแขง่ขัน 

    3.3 ผู้เข้าแขง่ขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพมาเอง ยกเวน้ กระดาษส าหรับวาดภาพ 

    3.4 เวลาในการวาดภาพ 3 ช่ัวโมง 

 

 

 



4. เกณฑ์การแข่งขัน 

  เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

   - ความคดิสร้างสรรค ์20 คะแนน 

- เทคนิคการใช้สี 20 คะแนน 

   - ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน 

- ความสอดคล้องของภาพกับหัวขอ้ที่ก าหนด 20 คะแนน 

- ความสมบูรณ์และการจัดองคป์ระกอบของภาพ 20 คะแนน 

 

5. รางวัล 

          1.   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1      ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  2.   รางวัลรองอันดับที่ 1   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  3.   รางวัลรองอันดับที่ 2   ได้รับของรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

  หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมแขง่ขันทุกคนได้รับเกียรติบัตรในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ใบสมัครการแข่งขันการวาดภาพระบายส ี

ระดับชั้น.............................................. 

 

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

สังกัด .............................................................................................................................................  

อ าเภอ.......................................................จังหวัด...........................................................................  

 

ผู้แข่งขัน  

1.  ช่ือ -สกุล.....................................................................................ช้ัน..............................  

2.  ช่ือ -สกุล.....................................................................................ช้ัน..............................  

 

ครูผู้ควบคุม  

1. ช่ือ -สกุล.........................................................................เบอร์มือถือ...............................  

 

 

 

(ลงช่ือ) ........................................................  

                                                  (...................................................) 

                    ครูผู้ควบคุม 

Line สาระศลิปะ 

ติดตอ่สอบถาม หรือ ส่งใบสมัคร 

 



 


