เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
(ระดับประถมศึกษา)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 3 คน แบ่งเป็น
2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
จำนวน 1 คน
2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 1 คน
2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
จำนวน 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ ภำยใน 5 นำที เท่ำนั้น
4. วิธีการประกวด
4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับกำรประกวด
4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกเพื่อจัดลำดับ ก่อนกำรประกวด 15 นำที
4.3 หำกมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งประกวดรอบที่ 2 เพื่ อ ตั ด สิ น ให้ เ ป็ น กำรประกวดกำรกล่ ำ วสุ น ทร พจ น์
แบบฉับพลัน
4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ
ตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้น จำกเวลำที่กำหนดให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทยหรื อ ส ำเนำสู ติ บั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองกำรเกิ ด
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.7 กรณีเปลี่ยนผู้เข้ำประกวด ให้ดำเนินกำรแจ้งฝ่ำยจักำรแข่งขันแต่ละประเภท ก่อนกำรแข่งขัน ภำยใน 10 วัน
5. หัวข้อระดับประถมศึกษา
5.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
5.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
5.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
หมายเหตุ หัวข้อกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษำ จะใช้หัวข้อเดียวกันในกำรประกวดแข่งขันทั้ง 3
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ เทศบำลนครเชียงรำยจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรแข่งขัน 15 วัน ทำง Website ของสำนัก
กำรศึกษำ เทศบำลนครเชียงรำย http://chiangrai.vichakan.net/web/

-26. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 50 คะแนน ดังนี้
6.1 โครงสร้างการพูด (18 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- คำนำ (กำรแนะนำตนเอง นำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง)
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้
- กำรดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับควำมสำคัญของเรื่องที่เล่ำ และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
- กำรสรุปของเรื่องที่เล่ำ
- ตรงตำมเวลำที่กำหนด
6.2 ศิลปะการนาเสนอ (15 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะกำรพูดได้ถูกต้องหนักเบำ สอดคล้องกับเรื่อง
- ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกับระดับชั้น และกำลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง
- สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี

คะแนน
3
3
6
4
2
คะแนน
3
3
3
3
3

6.3 ความคิด (12 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
3
3
3
3

-

มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
มีเหตุผลน่ำเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่ำ
มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ
ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถทำตำมได้
6.4 บุคลิกภาพ (5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ปรำกฏตัวด้วยควำมเชื่อมั่น ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ
- กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหำ
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

คะแนน
2
2
1

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 3 คน แบ่งเป็น
2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
จำนวน 1 คน
2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 1 คน
2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
จำนวน 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ ภำยใน 5 นำที เท่ำนั้น
4. วิธีการประกวด
4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับกำรประกวด
4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกเพื่อจัดลำดับ ก่อนกำรประกวด 15 นำที
4.3 หำกมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งประกวดรอบที่ 2 เพื่ อ ตั ด สิ น ให้ เ ป็ น กำรประกวดกำ รกล่ ำ วสุ น ทร พจ น์
แบบฉับพลัน
4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ
ตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย หรือสำเนำสูติบัตร หรือหนังสือรับรองกำรเกิด (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.7 กรณีเปลี่ยนผู้เข้ำประกวด ให้ดำเนินกำรแจ้งฝ่ำยจักำรแข่งขันแต่ละประเภท ก่อนกำรแข่งขัน ภำยใน 10 วัน
5. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
5.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
5.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
หมายเหตุ หัวข้อกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษำ จะใช้หัวข้อเดียวกันในกำรประกวดแข่งขันทั้ง 3
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ เทศบำลนครเชียงรำยจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรแข่งขัน 15 วัน ทำง Website ของสำนัก
กำรศึกษำ เทศบำลนครเชียงรำย http://chiangrai.vichakan.net/web/

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562

-46. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 50 คะแนน ดังนี้
6.1 โครงสร้างการพูด (18 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- คำนำ (กำรแนะนำตนเอง นำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง)
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้
- กำรดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับควำมสำคัญของเรื่องที่เล่ำ และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
- กำรสรุปของเรื่องที่เล่ำ
- ตรงตำมเวลำที่กำหนด
6.2 ศิลปะการนาเสนอ (15 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะกำรพูดได้ถูกต้องหนักเบำ สอดคล้องกับเรื่อง
- ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกับระดับชั้น และกำลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง
- สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี

คะแนน
3
3
6
4
2
คะแนน
3
3
3
3
3

6.3 ความคิด (12 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
3
3
3
3

-

มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
มีเหตุผลน่ำเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่ำ
มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ
ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถทำตำมได้
6.4 บุคลิกภาพ (5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ปรำกฏตัวด้วยควำมเชื่อมั่น ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ
- กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหำ
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

คะแนน
2
2
1

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับภำคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2562
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เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 3 คน แบ่งเป็น
2.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
จำนวน 1 คน
2.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
จำนวน 1 คน
2.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
จำนวน 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการประกวด
ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ ภำยใน 5 นำที เท่ำนั้น
4. วิธีการประกวด
4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับกำรประกวด
4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจับฉลำกเพื่อจัดลำดับ ก่อนกำรประกวด 15 นำที
4.3 หำกมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งประกวดรอบที่ 2 เพื่ อ ตั ด สิ น ให้ เ ป็ น กำรประกวดกำร กล่ ำ วสุ น ทร พจ น์
แบบฉับพลัน
4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ พิจำรณำ
ตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน
4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.6.1 ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทย หรื อ ส ำเนำสู ติ บั ต ร หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองกำรเกิ ด
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.6.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.6.1 และ 4.6.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
4.7 กรณีเปลี่ยนผู้เข้ำประกวด ให้ดำเนินกำรแจ้งฝ่ำยจักำรแข่งขันแต่ละประเภท ก่อนกำรแข่งขัน ภำยใน 10 วัน
5. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
5.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
5.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน)
หมายเหตุ หัวข้อกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษำ จะใช้หัวข้อเดียวกันในกำรประกวดแข่งขันทั้ง 3
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ เทศบำลนครเชียงรำยจะประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรแข่งขัน 15 วัน ทำง Website ของสำนัก
กำรศึกษำ เทศบำลนครเชียงรำย http://chiangrai.vichakan.net/web/
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-66. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 50 คะแนน ดังนี้
6.1 โครงสร้างการพูด (18 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- คำนำ (กำรแนะนำตนเอง นำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง)
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องที่กำหนดให้
- กำรดำเนินเรื่อง พูดเรียงลำดับควำมสำคัญของเรื่องที่เล่ำ และสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
- กำรสรุปของเรื่องที่เล่ำ
- ตรงตำมเวลำที่กำหนด
6.2 ศิลปะการนาเสนอ (15 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง
- น้ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะกำรพูดได้ถูกต้องหนักเบำ สอดคล้องกับเรื่อง
- ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย เหมำะสมกับระดับชั้น และกำลเทศะ
- ออกเสียงอักขระที่ถูกต้อง
- สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี

คะแนน
3
3
6
4
2
คะแนน
3
3
3
3
3

6.3 ความคิด (12 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
3
3
3
3

-

มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
มีเหตุผลน่ำเชื่อถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่ำ
มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ
ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถทำตำมได้
6.4 บุคลิกภาพ (5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
- ปรำกฏตัวด้วยควำมเชื่อมั่น ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ
- กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด หรือเนื้อหำ
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ

คะแนน
2
2
1

หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน
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เกณฑ์การแข่งขันการคัดลายมือ
1. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3
1.2 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6
2. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ส่งตัวแทนระดับชั้นละ 1 คน
3. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
1 ชั่วโมง
4. วิธีดาเนินการแข่งขัน
4.1 ผู้เข้ำแข่งขันรำยงำนตัว ณ สถำนที่กำหนด
4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดเตรียมอุปกรณ์กำรเขียนมำเอง ยกเว้นกระดำษเขียน ผู้จัดกำรแข่งขันจัดเตรียมให้
4.3 ลักษณะอักษรที่ใช้ในกำรคัดลำยมือ อักษรประเภทตัวกลมหรือตัวมน มีส่วนโค้ง (หัวกลม)
4.4 บทคัดลำยมือตำมที่คณะกรรมกำรฯ กำหนด
4.5 ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนำดตัวหนังสือ 8 มิลลิเมตรหรือ 1 เซนติเมตร)
4.4 บทคัดลำยมือให้ยึดตำมที่คณะกรรมกำรฯ กำหนด
4.5 ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนำดตัวหนังสือสูง 8
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-85. วิธีการประกวด
5.1 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำที่กำหนด ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
5.2 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ในประเทศไทยอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
5.2.1 ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว คนซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทยหรื อ ส ำเนำสู ติ บั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองกำรเกิ ด
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
5.2.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 5.2.1 และ 5.2.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
6. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 50 คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน
1. ตัวอักษรตรงเรียบ กำรวำงสระ วรรณยุกต์ ช่องไฟถูกต้อง
2. ควำมสะอำด
3. สะกดคำถูกต้อง
4. ควำมสวยงำม
5. เสร็จทันเวลำที่กำหนด
รวม
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

คะแนน
10
10
10
10
10
50

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน
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