โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 26
“English Contest 26th ” ปีการศึกษา 2562

โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับ
สมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี AMC
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
…………………………………………………………………………………………...

1. หลักการเหตุผล
ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง โดยที่องค์ความรู้ที่สาคัญ
ของโลกส่ ว นใหญ่ ถู ก บั น ทึ ก และเผยแพร่เป็ น ภาษาอั งกฤษ ผู้ เรีย นจึ งต้ องมี ค วามรู้ค วามสามารถในการใช้
ภาษาอั งกฤษเป็ น เครื่ อ งมื อ เข้ าถึ งองค์ ค วามรู้แ ละก้ าวทั น โลกรวมถึ งพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เตรี ย มทั ก ษะและ
สมรรถนะที่สาคัญของประชากรในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่อไป
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี เอ เอ็ม ซี และสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เน้นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษของชุมชนในอนาคต
ดังนั้นโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จึงได้จั ดโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่
26 (English Contest 26th) ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในเรื่องการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษแก่ชุมชนและท้องถิ่น
3. การรับสมัคร
3.1 วันและเวลาที่รับสมัคร
สมัครตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 - 18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
3.2 วิธีการสมัคร
3.2.1 สมัครด้วยตนเอง
1) ระดับชั้นอนุบาลสมัครที่แผนกอนุบาลโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
2) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 หลักสูตรปกติ และ หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนที่เป็น
ภาษาอังกฤษ สมัครที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สมัครที่ โครงการ English Programme
3.2.2 สมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ถนนราชดาเนิน ตาบลท่าวัง อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ป.ณ.ท่าวัง 80000
(หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง www.sss.ac.th )
ธนาณัติสั่งจ่าย นางอุบลรัตน์ คงทอง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ป.ณ.ท่าวัง 80000

4. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบประเภทบุคคล (สอบข้อเขียน) สาหรับนักเรียนหลักสูตรปกติ และ หลักสูตร
อื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ
4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ค่าสมัครคนละ 80.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2562
2) ไม่เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
4.2 ระดับประถมศึกษา
4.2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ค่าสมัครคนละ 80.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2562
2) ไม่เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
4.2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าสมัครคนละ 80.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562
2) ไม่เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
4.2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าสมัครคนละ 100.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2562
2) ไม่เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
4.2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าสมัครคนละ 100.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562
2) ไม่เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
5. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบประเภททีม (สอบ Quiz) สาหรับนักเรียนหลักสูตรปกติ
5.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทีมละ 3 คน
(แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้เพียง 2 ทีมเท่านั้น ) ค่าสมัครทีมละ 200.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562
2) ไม่เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อการสอน
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ 3 คน
( แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้เพียง 2 ทีมเท่านั้น ) ค่าสมัครทีมละ 200.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2562
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2) ไม่ เป็ น นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รอื่ น ใดในลั ก ษณะที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
5.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 3 คน
( แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้เพียง 2 ทีมเท่านั้น ) ค่าสมัครทีมละ 200.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562
2) ไม่ เป็ น นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รอื่ น ใดในลั ก ษณะที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
6. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบประเภทบุคคล (สอบข้อเขียน) สาหรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
6.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ค่าสมัครคนละ 80.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2562
2) เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
6.2 ระดับประถมศึกษา
6.2.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ค่าสมัครคนละ 80.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ในปีการศึกษา 2562
2) เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
6.2.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าสมัครคนละ 80.-บาท
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562
2) เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
7. คุณสมบัตขิ องนักเรียนที่สมัครสอบประเภททีม (Quiz) สาหรับนักเรียนหลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัด
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
การสอน ค่าสมัครทีมละ 200.- บาท (แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม)
7.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562
2) เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
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7.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2562
2) เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
7.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562
2) เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในหลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
8. คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก เรี ย นที่ ส มั ค รสอบ Speech Contest เป็ น นั ก เรี ย นในหลั ก สูต รปกติ หลั กสู ต รอื่น ใดใน
ลั ก ษณะที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั งกฤษ และหลั ก สู ต รนานาชาติ ห รื อ หลั ก สู ต รที่ เกี่ ย วกั บ การใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าสมัครคนละ 80.- บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่าสมัครคนละ 100.- บาท (แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 คน)
8.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562
2) เป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปกติ หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
8.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2562
2) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปกติ หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562
2) เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปกติ หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
3) ได้รับการรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา
หมายเหตุ : หากคุณสมบัติของนักเรียนที่ทาการแข่งขันไม่ตรงตามคุณสมบัติข้างต้น โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่ประกาศผลหรือสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัล
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9. วันเวลาสถานที่และกาหนดการสอบแข่งขัน
9.1 วันเวลาที่สอบ
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
9.2 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. – 09.00 น.
9.3 พิธีเปิดการแข่งขัน 09.00 น. – 09.30 น.
9.4 กาหนดการแข่งขัน
ประเภทการ
ระดับชั้น
เวลา
สถานที่สอบ
แข่งขัน
1.สอบ
1. อนุบาล
10.00 น.–11.00 น. แผนกอนุบาลโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
ข้อเขียน
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 10.00 น.- 11.00 น. แผนกประถมศึกษา
1) หลักสูตรปกติ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
2) หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
3) หลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

10.00 น.- 11.00 น. โครงการ English Programme
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

3. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 10.00 น.-12.00 น.
1) หลักสูตรปกติ
2) หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

แผนกประถมศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

3) หลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

โครงการ English Programme
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

10.00 น.-12.00 น.

4. ระดับมัธยมศึกษา
13.00 น.-15.00 น.
1) หลักสูตรปกติ
2) หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
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แผนกมัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ประเภทการ
ระดับชั้น
แข่งขัน
2. สอบ
1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
Quiz
1) หลักสูตรปกติ
2) หลักสูตรอื่นใดในลักษณะ
ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
3) หลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

เวลา

สถานที่สอบ

10.00 น.-12.00 น.

แผนกประถมศึกษา โรงเรียนศรีธรรม
ราชศึกษา

09.30 น.-11.00 น.

โครงการ English Programme
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 13.00 น.-15.00 น.
1) หลักสูตรปกติ

แผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราช
ศึกษา

2) หลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

โครงการ English Programme
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

12.00 น.-13.30 น.

3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 13.00 น.-15.00 น.
1) หลักสูตรปกติ
2) หลักสูตรนานาชาติหรือ
14.00 น.-15.30 น.
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
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แผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราช
ศึกษา
โครงการ English Programme
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ประเภทการ
ระดับชั้น
เวลา
สถานที่สอบ
แข่งขัน
3. สอบ
1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 09.30 น.-11.00 น. โครงการEnglishProgramme
Speech
1) หลักสูตรปกติ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
2) หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
3) หลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 12.00 น.-13.30 น.
1) หลักสูตรปกติ
2) หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
3) หลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 14.00 น.-15.30 น.
1) หลักสูตรปกติ
2) หลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
3) หลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

โครงการ English Programme
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

โครงการ English Programme
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

10. การสอบแข่งขันประเภททีม (สอบ Quiz ) การสอบแข่งขันประเภททีม มีกติกาการแข่งขันดังนี้
1) สอบแข่งขันพร้อมกันทุกทีม โดยมีคาถามทั้งหมด 15 ข้อ แล้วคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุด
5 ลาดับแรก เป็นรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชมเชย
2 รางวัล
2) ในกรณีบางลาดับ ในลาดับที่ 1-5 มีคะแนนเท่ากัน จะทาการสอบแข่งขันใหม่
ลักษณะการสอบแข่งขัน จะมีคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเป็นผู้อ่านคาถาม เมื่ออ่านคาถามจบ
ให้ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบนั้น ๆ ตอบคาถามลงในกระดาษคาตอบที่กาหนด เมื่อหมดเวลาให้ส่งกระดาษคาตอบให้
คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน เมื่อคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเฉลยคาตอบแล้วให้ถือว่าเป็นที่
สิน้ สุด
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11. การสอบแข่งขันประเภท Speech Contest
11.1 หัวข้อการแข่งขัน (Topic for Speech Contest)
1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Primary Level (G4 – G6)
1. Why are dogs known as
man’s best friend?
2. Will it be better if school
starts later in the morning?
3. Do you think reading comic
books makes you smarter?
4. If you were a Super Hero
what would you do?
5. Social media versus real
friend.

2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
Lower Secondary Level (G7– G9)
1. What life will be like in the
future?
2. Should notebook computers
replace textbooks?
3. Should all schools need
uniform?
4. Pro & Con of Digital Finance.
5. Sport versus E-Sport.

3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
Upper Secondary Level (G10–G12)
1. Should Schools embrace
social media?
2. Is the internet make
people smarter?
3. The Future of Job for
new generation.
4. Sport versus E-sport.
5. Digital Finance.

11.2 วิธีการแข่งขัน นักเรียนจะพูดตามหัวข้อที่กาหนด โดยวิธีการจับฉลากจากหัวข้อที่กาหนดก่อนการ
พูดให้เวลาเตรียมตัว 5 นาที นักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก 2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ
11.3 เวลาในการแข่งขัน
1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้เวลาในการพูด 3 นาที
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้เวลาในการพูด 4 นาที
3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้เวลาในการพูด 5 นาที
11.4 เวลาในการพูด บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเวลาที่กาหนด ตัดคะแนน
นาทีละ 1 คะแนน ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนาตัว
11.5 อุปกรณ์ประกอบการแข่งขัน ห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสาร และบันทึกช่วยจาใดๆ ประกอบการพูด
11.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่าเวลาที่กาหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธิ์ขาด
12. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
12.1 ระดับชั้นอนุบาล –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เตรียมดินสอ และ ยางลบ
12.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เตรียมปากกาสีดาหรือน้าเงิน ดินสอ 2B ยางลบ /น้ายาลบคาผิด
12.3 บัตรประจาตัวผู้สมัคร กรณีบัตรหายหรือลืมบัตรมาในวันสอบ ต้องขอใบแทนหรือบัตรอนุญาตเข้า
ห้องสอบที่คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันก่อนเวลาสอบแข่งขัน
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13. วันประกาศผลสอบและวันมอบรางวัลที่จะได้รับ
13.1 ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา www.sss.ac.th วันที่ 9 สิงหาคม 2562
หลังจากประกาศผลสอบแล้วจะส่งผลการสอบไปยังโรงเรียนที่ร่วมเข้าสอบแข่งขันทุกโรงเรียน
13.2 วันมอบรางวัล วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกมัธยมศึกษา

หมายเหตุ :
1. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อสอบ
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ประเภทบุคคล)
ใช้ดินสอ 2B ในการทาข้อสอบ (ตรวจกับเครื่องตรวจข้อสอบ)
3. พิธีมอบรางวัล 21 สิงหาคม 2562 เฉพาะผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 เท่านั้น รางวัลอื่น ๆ จะส่งให้กับทาง
โรงเรียนต่อไป
4. เกียรติบัตรผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.sss.ac.th
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รางวัล/เงินรางวัล (ทุนการศึกษา)
หลักสูตรปกติ
ที่
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ประเภทรางวัล
ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ประเภทบุคคล)
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ที่ได้คะแนนที่ 4-10
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภทบุคคล)
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ที่ได้คะแนนที่ 4-10
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภทบุคคล)
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ที่ได้คะแนนที่ 4-10
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล)
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ที่ได้คะแนนที่ 4-10
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทบุคคล)
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ที่ได้คะแนนที่ 4-10
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภททีม) Quiz
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
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รางวัลที่ได้รับ

เงินรางวัล
(ทุนการศึกษา)

โล่
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร

1,700
1,500
1,300
-

โล่
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร

1,700
1,500
1,300
-

โล่
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร

1,700
1,500
1,300
-

โล่
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร

2,500
2,000
1,500
-

โล่
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร

2,500
2,000
1,500
-

โล่
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร
เกียรติบตั ร

3,500
2,500
1,500
-

หมายเหตุ

รางวัล/เงินรางวัล(ทุนการศึกษา)
หลักสูตรปกติ
ที่

ประเภทรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

เงินรางวัล
(ทุนการศึกษา)

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

3,500
2,500
1,500

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

3,500
2,500
1,500

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม) Quiz

1
2
3

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

4

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) Quiz

1
2
3

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

4

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
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-

-

หมายเหตุ

รางวัล/เงินรางวัล (ทุนการศึกษา)

หลักสูตรนานาชาติ,หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ที่

ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

1
2
3
4

เงินรางวัล

ประเภทรางวัล

รางวัลที่ได้รับ (ทุนการศึกษา)
(ประเภทบุคคล)

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ที่ได้คะแนนที่ 4-10

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,700
1,500
1,300
-

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,700
1,500
1,300
-

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,700
1,500
1,300
-

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

3,500
2,500
1,500
-

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

3,500
2,500
1,500
-

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

3,500
2,500
1,500
-

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ประเภทบุคคล)

1
2
3
4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ที่ได้คะแนนที่ 4-10
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภทบุคคล)

1
2
3
4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
ผู้ที่ได้คะแนนที่ 4-10
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (Quiz)

1
2
3
4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

1
2
3
4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

1
2
3
4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Quiz)

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Quiz)

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
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หมายเหตุ

รางวัล/เงินรางวัล (ทุนการศึกษา)

หลักสูตรนานาชาติ,หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ที่

เงินรางวัล

ประเภทรางวัล

รางวัลที่ได้รับ (ทุนการศึกษา)

หมายเหตุ

ระดับประถมศึกษา 4-6 (Speech Contest)

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Speech Contest)

ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Speech Contest)
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 2 รางวัล

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

1,700
1,500
1,300
-

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

2,500
2,000
1,500
-

โล่
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

2,500
2,000
1,500
-

14. ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ …………………………………
(นางอุบลรัตน์ คงทอง)
ผูช้ ่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกอนุบาลและประถมศึกษา

15. ผู้อนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

 อนุมัติ

ลงชื่อ.......... .................
(นางแสงจันทร์ มิตรกูล)
ผู้อานวยการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..............................................
(นายสุรพงศ์ มิตรกูล)
ผู้จัดการ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
13

14

