
 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง 

สุพรรณบุรีวิชาการ’65 
ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565  

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับก่อนประถมศึกษา : อนุบาล 1 -3  
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย?  
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน  
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน เริงเล่นเต้น Dancer  
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ  
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)
เกิดในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๒ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 

***ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19            ใน
ระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๑ ชั่วโมง 
๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑.๑ เพ่ือให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ๔.๑.๒ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 ๔.๑.๓ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้การปฏิบัติตามกฎกติกา 
 ๔.๑.๔ เพ่ือฝึกการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ๔.๑.๕ เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังของเด็ก 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ ผู้จัดการประกวดจะแจกแผ่นภาพรูปสัตว์ให้นักเรียนแต่ละทีม 
 ๔.๒.๒ ผู้จัดการประกวดจะเปิดกล่องเสียงสัตว์ให้นักเรียนฟัง 
 ๔.๒.๓ เมื่อนักเรียนฟังเสียงแล้วให้เลือกภาพรูปสัตว์ที่ตรงกับเสียงมาวางไว้ที่โต๊ะ 
 ๔.๒.๔ คณะกรรมการตรวจความถูกต้อง 
 ๔.๒.๕ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวด
ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒.๖ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัว
พ้นจากเวลาที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๒.๗ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่า
อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

 ๔.๒.๘  การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตาม
อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความช่างสังเกต  2๐ 
๒. การถ่ายทอดจินตนาการ  2๐ 
๓. การทำงานประสานระหว่างมือกับตา  2๐ 
๔. การเรียนรู้ระเบียบวินัย 2๐ 
๕. ความสนุกสนานร่าเริง 2๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน นางจิราพร ทัศนสุวรรณ 089-6661896 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 
ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รบัรอง 
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ภาค …………………….………….…….………. ทีมท่ี ………………… 

โรงเรียน ……………………………………………………………… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………..……………………………… จังหวัด ………………………………………….. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้ 
 
ที ่

 
ชื่อโรงเรียน 

ความช่างสังเกต 
(2๐) 

การถ่ายทอด 
จินตนาการ 

(2๐) 

การทำงานประสาน 
ระหว่างมือกับตา 

(2๐) 

การเรียนรู้ระเบียบ 
วินัย 
(2๐) 

ความสนุกสนาน 
ร่าเริง 
(2๐) 

 
รวม 

๑        

๒        

๓        

๔        

๕        

 
           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผูต้รวจสอบ 
             (ตัวบรรจง)
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)
เกิดในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีม ๆ ละ ๑๐ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 

***ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19            ใน
ระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด 
 ๑ ชั่วโมง 

๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑.๑ เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง 
 ๔.๑.๒ เพ่ือให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในทีม 
 ๔.๑.๓ เพ่ือให้ผู้เล่นรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๔.๒ วิธีการประกวด 
 ๔.๒.๑ กรรมการฯ แจ้งกติกาในการประกวด โดยให้ผู้เข้าประกวดในแต่ละทีมนั่งลงต่อกันเป็นแถว
และใช้มือจับเอวเพื่อนคนที่อยู่ข้างหน้าโดยมือต้องไม่หลุดจากเพ่ือน 
 ๔.๒.๒ เมื่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยตัว ให้แต่ละทีมใช้เท้าเดินเต็มเท้าในท่านั่งยอง ๆ โดยต้องไม่
ลุกขึ้นยืน 
 ๔.๒.๓ ทีมใดเดินได้ถูกกติกาและมีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
 ๔.๒.๔ ถ้าทีมใดขณะประกวดยกก้นขึ้นสูงกว่าเข่าจะถูกปรับให้แพ้ 
 ๔.๒.๕ ระยะทางในการแข่งขัน 10 เมตร 
 ๔.๒.๖ การถึงเส้นชัย หมายถึง คนสุดท้ายของทีมเข้าส้นชัย 
 ๔.๒.๗ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็น
ว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
  (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

      ๔.๒.๘ การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตาม
อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
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๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ทักษะการทรงตัว  2๐ 
๒. การทำงานเป็นทีม  2๐ 
๓. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  2๐ 
๔. ความสำเร็จในงาน (การถึงเส้นชัย)  2๐ 
๕. การรู้จักควบคุมอารมณ์  2๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๖. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

7. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน นางสาววาสนา ปักษี 065-0213082 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .............................................................................................. .................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานที่ ............................................................ วันที่ ....... ........ เดือน ........................ พ.ศ. ..................... เวลา .......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน ………….................................................................. 

ภาค …………………….………….…….………. ทีมท่ี ………………… 

โรงเรียน ……………………………………………………………… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………..……………………………… จังหวัด ………………………………………….. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 10๐ คะแนน ดังนี้ 
 
ที ่

 
ชื่อโรงเรียน 

ทักษะการ 
ทรงตัว 
(2๐) 

การทำงาน 
เป็นทีม 
(2๐) 

การแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้า 

(2๐) 

ความสำเร็จในงาน 
(การถึงเส้นชัย) 

(2๐) 

การรู้จักควบคุม 
อารมณ ์
(2๐) 

 
รวม 

๑        

๒        

๓        

๔        

๕        

 
           ลงชื่อ …………………………………………… กรรมการ 
             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. จำนวนทีมที่เข้าร่วมประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีม 

๒. คุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าประกวด 
 ๒.๑ สมัครเป็นทีมๆ ละ ๑๐ คน โดยต้องเป็นทีมผสมชาย - หญิง นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) เกิดในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 ๒.๒ มีใจรักการเต้น 
 ๒.๓ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 
 ๒.๔ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง 
 ๒.๕ ครูผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 

***ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19            ใน
ระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๓.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนำมาประกวดในใบสมัคร
ให้ชัดเจน 
 ๓.๒ สำเนาทะเบียนของเด็กภายในทีม 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ กรณีผู ้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที ่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๔.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๔.๔ การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
๕. กติกาการแข่งขัน 
 ๕.1 เวลาที่ใช้ในการประกวด ทีมละไม่เกิน ๑๕ นาที รวมการแนะนำตัว 
 ๕.2 ใช้เพลงในการประกวด ๑ เพลง เป็นแนวเพลงเชิงสร้างสรรค์ 
 ๕.3 ครูผู้ควบคุมทีมที่จะมาทำการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมา และให้แจ้งรายละเอียดชื่อ
เพลงก่อนล่วงหน้า เพ่ือกองประกวดจะจัดลงใน Computer 
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๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความพร้อมเพรียงและความมั่นใจ  ๑๐ 
๒. บุคลิกและการแสดงออกหน้าเวที  ๑๐ 
๓. ไหวพริบปฏิภาณ  ๑๐ 
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐ คะแนน) 
    - เทคนิคการเต้น 
    - Step การเต้น  
    - ความพร้อมเพรียง  
    - อารมณ์ประกอบเพลง  

 
๒๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๗. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

8. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
    ในระดับประเทศต่อไป 

ผู้ประสานงาน นางสาวนฤมล ดำขำ 082-2945956 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .............................................................................................. .................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานที่ ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา .................... .................... 

กรรมการผู้ตัดสิน …………………………………………………………………………… 
ภาค …………………………….…….………. ทีมที ่……………………… 

โรงเรียน …….………………………………......………… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………...….....……………………… 
อำเภอ ……………………………………………………………. จังหวัด .............................................................................. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. ความพร้อมเพรียงและความมั่นใจ  ๑๐  
๒. บุคลิกและการแสดงออกหน้าเวที  ๑๐  
๓. ไหวพริบปฏิภาณ  ๑๐  
๔. ทักษะความสามารถ (๗๐ คะแนน) 
    - เทคนิคการเต้น 
    - Step การเต้น  
    - ความพร้อมเพรียง  
    - อารมณ์ประกอบเพลง  

 
๒๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

 

    รวม ๑๐๐  
 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี) 
เกิดในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๓ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 

***ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19            ใน
ระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ๑ ชั่วโมง 

๔. วัตถุประสงค ์
 ๔.๑ เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 ๔.๒ เพ่ือพัฒนาการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา 
 ๔.๓ เพ่ือฝึกจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๔.๔ เพ่ือให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๔.๕ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในทีม 

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งชื่อทีมที่จะนำมาประกวดในใบสมัครให้ชัดเจน 
 ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองสำเนา 

๖. วิธีการประกวด 
 ๖.๑ กรณีผู ้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที ่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจาก
เวลาที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๖.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ (๒) ให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๖.๔ การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
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๗. วิธีดำเนินการแข่งขัน 
 ๗.๑ ผู้จัดการประกวดแจกอุปกรณ์ชุดตัวต่อเสริมทักษะให้ทีมละ ๑ ชุด (ตัวต่อแบบสี่เหลี่ยมขนาดมาตรฐาน) 
ประมาณ ๓๐๐ ชิ้น ให้กับผู้เข้าประกวด 
 ๗.๒ ผู้เข้าประกวดต่ออุปกรณ์ชุดตัวต่อเสริมทักษะตามความคิดและจินตนาการ 
๘. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การวางแผนการทำงานเป็นทีม  ๒๐ 
๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐ 
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ให้  ๒๐ 
๔. เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ๒๐ 
๕. ทำได้ตามเวลาที่กำหนด ๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

9. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

10. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
      ในระดับประเทศต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน นางจิราพร ทัศนสุวรรณ 089-6661896 
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ใบสมัคร 

การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .............................................................................................. .................... 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 

3. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล ….................................................................. ........ เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รบัรอง 
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานที่ ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน …………………………………………………………………………… 
ภาค …………………………….…….………. ทีมที ่……………………… 

โรงเรียน …….………………...…………………......……… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………….....……………………… 
อำเภอ ……………………………………………………………. จังหวัด .............................................................................. 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. การวางแผนการทำงานเป็นทีม  ๒๐  
๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐  
๓. ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ให้  ๒๐  
๔. เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ๒๐  
๕. ทำได้ตามเวลาที่กำหนด ๒๐  
    รวม ๑๐๐  

 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผูต้รวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 
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เกณฑ์การประกวดแข่งขัน ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

 

๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)
เกิดในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

๒. จำนวนผู้เข้าประกวด 
 อปท.ละ 1 ทีมๆ ละ ๑๐ คน (ทีมผสมชาย - หญิง) 

***ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19            ใน
ระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK 

๓. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ใช้เพลงประกอบท่าทางไม่เกิน ๘ นาที 

๔. วัตถุประสงค ์
 ๔.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
 ๔.๒ เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง 
 ๔.๓ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในทีม 
 ๔.๔ เพ่ือให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ๔.๕ เพ่ือให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม 

๕. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๕.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งชื่อทีมและชื่อเพลงที่จะนำมาประกวดในใบสมัคร
ให้ชัดเจน 
 ๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองสำเนา 

๖. วิธีการประกวด 
 ๖.๑ กรณีผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวดให้กรรมการฯ 
พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
 ๖.๒ ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวก่อนการประกวดแข่งขัน ๖๐ นาที (หากมารายงานตัวพ้นจากเวลา
ที่กำหนด ให้กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด) 
 ๖.๓ กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แสดงหลักฐานทางราชการที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) และ 
 (๒) หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพระดับภาครวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งไปยังหน่วยงานผู้จัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีเอกสารไม่ครบตาม (๑) และ  (๒) ให้
กรรมการฯ พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 

๖.๔ การเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวโดยมีผู้ประกวดสำรองได้ตามอัตราส่วน                
ของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 3:1 พร้อมส่งเอกสาร ณ วันรายงานตัว 
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๗. วิธีดำเนินการแข่งขัน 
 ๗.๑ ให้ผู ้เข้าประกวดจัดเตรียมฮูล่าฮูปมาเอง โดยให้ใช้  ฮูล ่าฮูปแบบยาง ไม่มีน้ำ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร ไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร โดยกรรมการฯ จะทำการตรวจสอบฮูล่าฮูปของแต่ละทีมที่
เข้าร่วมการแข่งขัน (ให้ผู้ที่เข้าแข่งขันเตรียมฮูล่าฮูปมาให้กรรมการฯ ตรวจสอบตอนรายงานตัว) 
 ๗.2 การแข่งขันแข่งขันทีละ ๑ ทีม โดยให้สมาชิกทีมถือฮูล่าฮูปไว้ในท่าเตรียมที่จุดแสดง เมื่อกรรมการฯ 
ให้สัญญาณ ให้เริ่มส่ายฮูล่าฮูปพร้อมเพลงประกอบท่าทาง 
 ๗.3 ผู้เข้าประกวดมีสิทธิแข่งขันไดเ้พียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ๗.4 ครูผู้ควบคุมทีมที่จะมาทำการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD หรือแฟลชไดร์ฟ เพลงมา และให้แจ้ง
รายละเอียดชื่อเพลงก่อนล่วงหน้าเพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer 

หมายเหตุ  
 *** ไม่กำหนดประเภทของเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน 

๘. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ห่วงไม่หลุด ๒๐ 
๒. การแต่งกายสวยงามเหมาะสม ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐ 
๔. ความพร้อมเพรียงของทีม ๒๐ 
๕. ท่าประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐ 

หมายเหตุ 
 *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

9. รางวัลการประกวด 
- รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม  คะแนนสูงสุดในกลุ่มเหรียญทอง  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองยอดเยี่ยม 
- รางวัลเหรียญทอง ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
- รางวัลเหรียญเงิน ได้คะแนน 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
- รางวัลเหรียญทองแดง ได้คะแนน 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

10. ผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 3 ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
      ในระดับประเทศต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน นายอำนาจ อินทร์ใจเอ้ือ 095-6954542 
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ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 

(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียน ……………..…..................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต. .................................................................................................................. 
อำเภอ .................................................................. จังหวัด ............................................ ................................ 

ผู้ประกวด 
 ๑. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๕. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๖. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๗. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๘. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๙. ชื่อ - สกุล ........................................................................................ ชั้น ….….............................. 
 ๑๐. ชื่อ - สกุล ..................................................................................... ชั้น ….….............................. 

ครูที่ปรึกษา 
 ๑. ชื่อ - สกุล …..........................................................................  เบอร์มือถือ ...….............................. 
 ๒. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถอื …................................. 
 ๓. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 ๔. ชื่อ - สกุล ............................................................................. เบอร์มือถือ …................................. 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
      
 (ลงชื่อ) ........................................... ผู้รับรอง  
 (...................................................)  
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดแข่งขัน ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 
(ระดับก่อนประถมศึกษา : ชั้นอนุบาล (อายุ ๕ - ๖ ปี)) 

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานที่ ........................................ วัน/เดือน/ปี ..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน …………………………………………………………………………… 
ภาค…………………………….…….………. ทีมที่ ……………………… 

โรงเรียน ……….…….……………………………………… สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………..……… 
อำเภอ ……………..……………………………………………. จังหวัด............................................................................... 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

๑. ห่วงไม่หลุด ๒๐  
๒. การแต่งกายสวยงามเหมาะสม ๒๐  
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๐  
๔. ความพร้อมเพรียงของทีม ๒๐  
๕. ท่าประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐  
    รวม ๑๐๐  

 
 

 ลงชื่อ ………………………………............ กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 

 ลงชื่อ ……………………………............… ผู้ตรวจสอบ 

        (ตัวบรรจง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


