
    
หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพระบายสี  

ตอน “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
วันศุกร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2563 

ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
..................................................... 

  

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนท่ีก ำลังศึกษำในโรงเรียน/ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบำลนคร   
    อุบลรำชธำนี 
     ๑.๑ ระดับปฐมวัย  
     ๑.๒ ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.1 – ป.3    
     ๑.๓ ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.4 – ป.6   
     1.4 ระดับช้ัน มัธยมศึกษำ ม.1 – ม.3  
 

๒. จ านวนผู้เข้าประกวด  ระดับช้ันละ ๑ คน    (รับสมัคร ระดับช้ันละ ๒๐ คน) 
 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด       
     ๓.๑ ระดับปฐมวัย           จ ำนวน  ๒ ช่ัวโมง 
     ๓.๒ ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.1 – ป.3      จ ำนวน  3 ช่ัวโมง 
     ๓.๓ ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.4 – ป.6       จ ำนวน  3 ช่ัวโมง 
     3.4 ระดับช้ัน มัธยมศึกษำ ม.1 – ม.3     จ ำนวน  3 ช่ัวโมง 
 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
๔.๑ วำดภำพใน หัวข้อ “เด็กและเยำวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ” 

      ๑) ระดับปฐมวัย         
            ๒) ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.1 – ป.3     
       ๓) ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.4 – ป.6  
            4) ระดับช้ัน มัธยมศึกษำ ม.1 – ม.3      

๔.๒ เจ้ำหน้ำท่ีจัดกำรประกวดวำดภำพ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ดังนี ้
๑) ระดับปฐมวัย               กระดำษวำดเขียนเล่มเล็ก (ขนำด A๔ ๑๐๐ แกรม) 
๒) ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.๑ – ป.๓      กระดำษวำดภำพ ๑๐๐ ปอนด์ ขนำด ๑๕ นิ้วx๒๒ นิ้ว 
3) ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.4 – ป.6      กระดำษวำดภำพ ๑๐๐ ปอนด์ ขนำด ๑๕ นิ้วx๒๒ นิ้ว 
4) ระดับช้ัน มัธยมศึกษำ ม.1 – ม.3    กระดำษวำดภำพ ๑๐๐ ปอนด์ ขนำด ๑๕ นิ้วx๒๒ นิ้ว 

        ๔.๓ ผู้เข้ำประกวดวำดภำพระบำยสี ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ ดังนี ้( ดินสอ ยำงลบ สี แผ่นรองวำดภำพ และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ) 

๑) ระดับปฐมวัย        สีเทียน  ชนิด 24 สี  
๒) ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.1 – ป.3      สีไม้    ชนิด 24 สี 
๓) ระดับช้ัน ประถมศึกษำ ป.4 – ป.6      สีชอล์กน้ ำมัน ชนิด 24 สี   
4) ระดับช้ัน มัธยมศึกษำ ม.1 – ม.3    สีชอล์กน้ ำมัน ชนิด 24 สี   
 
 
 
 
 



๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ เกณฑ์การให้คะแนน 

๕.๑ วำดภำพตำมหัวข้อท่ีก ำหนดและกำรวำงภำพท่ีเหมำะสม  30  คะแนน 

๕.๒ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์   30  คะแนน 

๕.๓ ควำมประณีตสวยงำม    30  คะแนน 

๕.๔ กำรเก็บอุปกรณ์    ๑0  คะแนน 

 

๖. รางวัลการประกวด 
      6.1 ระดับปฐมวัย    
       ๑) รำงวัลชนะเลิศ   เงินรำงวัล 600 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
       ๒) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินรำงวัล 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
       ๓) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   เงินรำงวัล 400 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
 6.2 ระดับชั้น ประถมศึกษา ป.1 – ป.3    
        ๑) รำงวัลชนะเลิศ   เงินรำงวัล 800 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
       ๒) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรำงวัล 600 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
       ๓) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  เงินรำงวัล 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
      6.3 ระดับชั้น ประถมศึกษา ป.4 – ป.6    
        ๑) รำงวัลชนะเลิศ   เงินรำงวัล 900 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
       ๒) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรำงวัล 700 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
       ๓) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  เงินรำงวัล 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
      6.4 ระดับชั้น มัธยมศึกษา ม.1 – ม.3 
        ๑) รำงวัลชนะเลิศ   เงินรำงวัล 900 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
       ๒) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรำงวัล 700 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
       ๓) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  เงินรำงวัล 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
     *กำรประกวดทุกระดับ รำงวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 
 
๗. รับสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันท่ี 20  กุมภำพันธ์  2563 ส่งเอกสำรใบสมัครได้ท่ีส ำนักกำรศึกษำ  
    ช้ัน ๒ เทศบำลนครอุบลรำชธำนี 
 
  

 หมายเหตุ    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมัครประกวดวาดภาพระบายสี 
ตอน “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

วันศุกร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2563 
ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

..................................................... 
 

 

ช่ือ..........................................นำมสกุล...................................เกิดวันท่ี.............เดือน……………………..พ.ศ........... 
 

อำย…ุ…..............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี.................. ต าบล........................................................ 
 

อ าเภอ……….................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์.............................................. 
 

ก ำลังเรียนในระดับช้ัน...................โรงเรียน...........................................................สังกัด...................................... 
 

ระดับชั้น 
 ระดับปฐมวัย         
 ระดับชั้น ประถมศึกษา ป.1 – ป.3     
 ระดับชั้น ประถมศึกษา ป.4 – ป.6   
 ระดับชั้น มัธยมศึกษา  ม.1 – ม.3        
      
  

ลงช่ือ…...................................................ผู้สมัคร 
 

    (….....................................................) 
ครูผู้ควบคุม 

๑. ช่ือ...............................................สกุล………………………………………..ต าแหน่ง.................................... 
 

โทรศัพท์.....................................................E-mail………………………………………….………………………………………… 
 

๒. ช่ือ................................................สกุล……………………………………ต าแหน่ง........................................ 
 

โทรศัพท์.....................................................E-mail……………………………………….…………………………………………… 
 
 

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวถูกต้อง 
 

  

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

(...................................................) 
ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

หมายเหตุ ส่งใบสมัครหรือแจ้งควำมจ ำนงได้ทีส่ ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครอุบลรำชธำนี ชั้น ๒ ภำยใน วันที่  20  กุมภำพันธ ์2563  
ผู้ประสานงาน  1. นำยสรวิชญ์      แสงดี       หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบฯ โทร. 097-340-0353 
                   2. นำงวิจิตรำ     ถังยิ้ม       นักสันทนำกำรช ำนำญกำร      โทร. ๐99-235-9959 
                   3. นำงปำรณีย์       นิลเปรม    โทร. ๐94–263–4334 

 
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย 

โครงการถนนเด็กเดิน  



ตอน “เด็กเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบำลนครอุบลรำชธำนี 
        ๑.1 ระดับช้ัน ประถมศึกษำ 
        ๑.2 ระดับช้ัน  มัธยมศึกษำ  
 

     2. จ านวนผู้เข้าประกวด    
  ระดับละ ๑ คน    (รับสมัคร ระดับช้ันละไม่เกิน 1๐ คน) 
 

     ๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด      
  ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์  ภำยในเวลำ 5 นำที  
 

  4. วิธีการประกวด 
   4.1 ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสมกับกำรประกวด 
   4.2 ให้ผู้เข้ำประกวดจับสลำกเพื่อจัดล ำดับ ก่อนกำรประกวด 15 นำที 
   4.3 หำกมีควำมจ ำเป็นต้องประกวดรอบท่ี 2 เพื่อตัดสินให้เป็นกำรประกวดกำรกล่ำวสุนทรพจน์
แบบฉับพลัน 
   4.4 กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำแข่งขัน 
   4.5 ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 60 นำที  ( หำกมำรำยงำนตัวพ้น
จำกเวลำท่ีก ำหนด ให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด ) 
   4.6 กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำ
อยู่ในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้ 
     (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือส ำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเกิด 
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ 
     (2) หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ท้ังนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม (1) และ (2) ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด 
 

 5. หัวข้อในการประกวด 
  “เด็กเยำวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” 
 

    6. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
6.1 โครงสร้างการพูด  ( 36 คะแนน ) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ค ำน ำ ( กำรแนะน ำตนเอง น ำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง ) 6 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก ำหนดให้  6 
- กำรด ำเนินเรื่อง พูดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของเรื่องท่ีเล่ำ และสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
ตลอดเรื่อง 

12 

- กำรสรุปของเรื่องท่ีเล่ำ 8 
- ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด 2 

 
6.2 ศิลปะการน าเสนอ  ( 30 คะแนน ) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 



- ลีลำวำทศิลป์ชวนฟัง 6 
- เนื้อเรื่อง ผู้เข้ำแข่งขันพูดได้ตรงกับเรื่องท่ีก ำหนดให้  6 
- น้ ำเสียงชัดเจน ไม่ตะกุกตะกัก เว้นจังหวะกำรพดูได้ถูกต้องหนักเบำสอดคล้องกับเรื่อง 6 
- ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง 6 
- สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศท่ีดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี 6 
 

6.3 ความคิด  ( 24  คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 6 
- มีเหตุผลน่ำเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่ำ  6 
- มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ 6 
- ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสำมำรถท ำตำมได้ 6 
 

6.4 บุคลิกภาพ  ( 10  คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ปรำกฏตัวด้วยควำมเช่ือมั่น ไม่แสดงอำกำรประหม่ำ 4 
- กริยำท่ำทำงขณะพูดเหมำะสมสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหำ  4 
- ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่ำงธรรมชำติ  2 
 
 

    7. รางวัลการประกวด 
 7.1 ระดับชั้น ประถมศึกษา  
      ๑) รำงวัลชนะเลิศ   เงินรำงวัล 900 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
     ๒) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินรำงวัล 700 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
     ๓) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   เงินรำงวัล 500 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
      7.2 ระดับชั้น มัธยมศึกษา  
      ๑) รำงวัลชนะเลิศ   เงินรำงวัล 900 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
     ๒) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินรำงวัล 700 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
     ๓) รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   เงินรำงวัล 500 บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
 

หมายเหตุ  *   กำรประกวดทุกระดับ รำงวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 
**  กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด 
*** รับสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 ส่งเอกสำรใบสมัครได้ท่ี 
ส ำนักกำรศึกษำ ช้ัน ๒ เทศบำลนครอุบลรำชธำนี 

 
 
 

 

 
ใบสมัครประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย 

ตอน “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 



วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

..................................................... 
 
 

ช่ือ..........................................นำมสกุล...................................เกิดวันท่ี.............เดือน……………………..พ.ศ........... 
 

อำย…ุ…..............ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี.................. ต าบล........................................................ 
 

อ าเภอ……….................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์.............................................. 
 

ก ำลังเรียนในระดับช้ัน...................โรงเรียน...........................................................สังกัด...................................... 
 

ระดับชั้น    
 ระดับชั้น ประถมศึกษา  
 ระดับชั้น มัธยมศึกษา  

 

  

ลงช่ือ…...................................................ผู้สมัคร 
 

(….....................................................) 
 

ครูผู้ควบคุม 

๑. ช่ือ...............................................สกุล………………………………………..ต าแหน่ง.................................... 
 

โทรศัพท์.....................................................E-mail………………………………………….………………………………………… 
 
 

 

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวถูกต้อง 
 

  

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

(...................................................) 
        ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

  

   หมายเหตุ ส่งใบสมัครหรือแจ้งความจ านงได้ที่ส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ช้ัน ๒ ภายใน   
             วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563  
 

ผู้ประสานงาน     1. นำยสรวิชญ์      แสงดี      หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบฯ โทร. 097-340-0353 
                       2. นำงวิจิตรำ        ถังยิ้ม      นักสันทนำกำรช ำนำญกำร        โทร. ๐99-235-9959 
                       3. นำงปำรณีย์      นิลเปรม   โทร. ๐94–263–4334 
 

 
 
 

หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
โครงการถนนเด็กเดิน  

ตอน “เด็กเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

******************************** 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ผู้สมัครประกวดร้องเพลงก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนคร 

       อุบลราชธานีหรือต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ก าลังศึกษาในระดับ 
       ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา ระดับ ปวช. เท่านั้น 
 ๒. เอกสารการรับสมัคร รับสมัคร ทีมละ 8 - 1๐ คน 
      ๒.๑ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร 
      ๒.๒ ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

       ๓.๑ การรับสมัคร รวบรวมรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน จัดคิวการแข่งขัน 

       ๓.๒ หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

            ๑) เพลงท่ีใช้ประกวด ๑ เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง เป็นเพลงลูกทุ่ง เท่านั้น 

            ๒) ส่ง Soudtrake ให้คณะกรรมการในวันประกวด จ านวน ๑ ชุด 

            ๓) การแต่งกายตามความเหมาะสม 

            ๔) กรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ท้ังนี้ไม่เกินวรรคท่ี ๒ ของเนื้อร้องท่อน ๑             
               หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีท่ีผิด 

๔. หลักเกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

       ๔.๑ น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง   20 คะแนน 

       ๔.๒ เทคนิคการขับร้อง    2๐ คะแนน 
       ๔.๓ อักขระ จังหวะ ท ำนอง ถูกต้อง   2๐ คะแนน 
       ๔.๔ กำรแต่งกำยบุคลิก ลีลำ อำรมณ์   2๐ คะแนน 
       4.5 ควำมพร้อมเพรียงของแดนเซอร ์  20 คะแนน 
๕. ก าหนดการแข่งขัน 
 วันศุกร์ท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 10.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๖. เงินรางวัลการประกวด   
      ๑) ชนะเลิศ                         5,๐๐๐ บำท   พร้อมเกียรติบัตร 

๒) รองชนะเลิศ อันดับ ๑         4,0๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร 
          ๓) รองชนะเลิศ อันดับ ๒         3,0๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร 
๗. รับสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 ส่งเอกสำรใบสมัครได้ท่ีส ำนักกำรศึกษำ  
    ช้ัน ๒ เทศบำลนครอุบลรำชธำนี 
 

หมายเหตุ        * *  กำรประกวดรำงวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 
**ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 



 

ใบสมัครการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
โครงการถนนเด็กเดิน  

ตอน “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

***************************** 
 

โรงเรียน............................................................................................................................... 
อ ำเภอ...............................................................จังหวัด....................................................................................... 
 ช่ือเพลงในกำรประกวด............................................................................................................................................ 
 

สมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
 

ผู้ประกวด 
๑. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. (ผู้ขับร้อง) 
๒. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
๓. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๔. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๕. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๖. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๗. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๘. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๙. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
10.ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 

ครูผู้ควบคุม 
๑. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถือ............................... 
๒. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถือ............................... 
๓. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถอื............................... 

 

  
ลงช่ือ.........................................................ผู้รับรอง 

 (...............................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................................   

 

หมายเหตุ ส่งใบสมัครหรือแจ้งความจ านงได้ที่ส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ช้ัน ๒ ภายใน   
             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563   
 
ผู้ประสานงาน    1. นำยสรวิชญ์       แสงดี       หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบฯ โทร. 097-340-0353 
                      2. นำงวิจิตรำ        ถังยิ้ม       นักสันทนำกำรช ำนำญกำร         โทร. 099-235-9959 
                      3. นำงปำรณีย์        นิลเปรม   โทร. ๐94–263–4334 

 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงมาร์ชอุบลราชธานีพร้อมแดนเซอร์ 
โครงการถนนเด็กเดิน  

ตอน “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
******************************** 

 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ผู้สมัครประกวดร้องเพลงก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนคร 

       อุบลราชธานีหรือต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ก าลังศึกษาในระดับ 
       ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา ระดับ ปวช. เท่านั้น 
๒. เอกสารการรับสมัคร รับสมัคร ทีมละ 8 - 1๐ คน 
      ๒.๑ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร 
      ๒.๒ ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร 
๓. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

       ๓.๑ การรับสมัคร รวบรวมรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน จัดคิวการแข่งขัน 

       ๓.๒ หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

            ๑) เพลงท่ีใช้ประกวด เพลงมาร์ชอุบลราชธานี เท่านั้น 

            ๒) ส่ง Soudtrake ให้คณะกรรมการในวันประกวด จ านวน ๑ ชุด 

            ๓) การแต่งกายตามความเหมาะสม 

            ๔) กรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ท้ังนี้ไม่เกินวรรคท่ี ๒ ของเนื้อร้องท่อน ๑             
               หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีท่ีผิด 

๔. หลักเกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

       ๔.๑ น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง   20 คะแนน 

       ๔.๒ เทคนิคการขับร้อง    2๐ คะแนน 
       ๔.๓ อักขระ จังหวะ ท ำนอง ถูกต้อง   2๐ คะแนน 
       ๔.๔ กำรแต่งกำยบุคลิก ลีลำ อำรมณ์   2๐ คะแนน 
       4.5 ควำมพร้อมเพรียงของแดนเซอร ์  20 คะแนน 
๕. ก าหนดการแข่งขัน 
 วันศุกร์ท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 10.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๖. เงินรางวัลการประกวด   
      ๑) ชนะเลิศ                         5,๐๐๐ บำท   พร้อมเกียรติบัตร 

๒) รองชนะเลิศ อันดับ ๑         4,0๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร 
          ๓) รองชนะเลิศ อันดับ ๒         3,0๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร 
๗. รับสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 ส่งเอกสำรใบสมัครได้ท่ีส ำนักกำรศึกษำ  
    ช้ัน ๒ เทศบำลนครอุบลรำชธำนี 
 

หมายเหตุ    *  กำรประกวดรำงวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 
** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 



 
 

ใบสมัครการประกวดขับร้องเพลงมาร์ชอุบลราชธานีพร้อมแดนเซอร์ 
โครงการถนนเด็กเดิน  

ตอน “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

***************************** 
 

โรงเรียน............................................................................................................................... 
อ ำเภอ...............................................................จังหวัด....................................................................................... 
 ช่ือเพลงในกำรประกวด..............เพลงมำร์ชอุบลรำชธำนี.......................................................... 
 

สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงมาร์ชอุบลราชธานีพร้อมแดนเซอร์ 
 

ผู้ประกวด 
๑. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. (ผู้ขับร้อง) 
๒. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๓. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๔. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๕. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๖. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๗. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๘. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
๙. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
10.ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 

ครูผู้ควบคุม 
๑. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถือ............................... 
๒. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถือ............................... 
๓. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถือ............................... 

 

 

  
ลงช่ือ.........................................................ผู้รับรอง 

 (...............................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................................   

 

หมายเหตุ ส่งใบสมัครหรือแจ้งความจ านงได้ที่ส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ช้ัน ๒ ภายใน   
             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563   

ผู้ประสานงาน  1. นำยสรวิชญ์       แสงดี       หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบฯ โทร. 097-340-0353 
                    2. นำงวิจิตรำ      ถังยิ้ม       นักสันทนำกำรช ำนำญกำร       โทร. ๐99-235-9959 
                    3. นำงปำรณีย์       นิลเปรม    โทร. ๐94–263–4334 
 
 
 



 
 เกณฑ์การประกวดเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ระดับปฐมวัย  

โครงการถนนเด็กเดิน  
ตอน “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  

วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 

๑. จ านวนทีมที่เข้าร่วมประกวด 
 รับสมัครไม่เกิน 10 ทีม  
๒. คุณสมบัติของทีมที่สมัครเขา้ประกวด  ก ำลังศึกษำในสถำนศึกษำ / โรงเรียน / ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขต 
     เทศบำลนครอุบลรำชธำนี  

๑. สมัครเป็นทีมๆ ละ 8-10 คน  
๒. มีใจรักกำรเต้น 

 ๓. อำยุ 3 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 ๔. ต้องได้รับกำรอนุญำตจำกผู้ปกครอง 
 ๕. ครูผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 

๑. กรอกรำยละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมท้ังช่ือทีมและช่ือเพลงท่ีจะน ำมำประกวดในใบสมัคร 
ให้ชัดเจน 

๒. ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ควบคุมทีม 
3. ส ำเนำสูติบัตรของเด็กภำยในทีม 

๔. วิธีการประกวด 
๑. กรณีผู้เข้ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดในหลักเกณฑ์กำรประกวดให้กรรมกำรฯ 

พิจำรณำตัดคะแนนกำรเข้ำประกวด 
๒. ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำกเวลำ 

ท่ีก ำหนด ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดคะแนนกำรประกวด) 
 3.  ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยให้เหมำะสมกับเพลง 
๕. กติกาการแข่งขัน 

๑. ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมำจับสลำก เพื่อจัดล ำดับทีมก่อนกำรเข้ำประกวด ๑๕ นำที 
๒. เวลำท่ีใช้ในกำรประกวด ทีมละไม่เกิน ๑0 นำที รวมกำรแนะน ำตัว 
๓. ใช้เพลงในกำรประกวด ๑ เพลง เป็นแนวเพลง  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
๔. ครูผู้ควบคุมทีมท่ีจะมำท ำกำรประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมำ และให้แจ้งรำยละเอียด 

ช่ือเพลงก่อนล่วงหน้ำ เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ควำมพร้อมเพรียงและควำมมั่นใจ 10 
2. บุคลิกภำพและกำรแสดงออกหน้ำเวที 10 
3. ไหวพริบปฏิภำณ 10 
4. ทักษะควำมสำมำรถ (70 คะแนน)  
    - เทคนิคกำรเต้น 25 
    - Step กำรเต้น 15 
    - ควำมสวยงำม 15 
    - กำรแต่งกำย 15 

 

๗. รางวัลส าหรับทีมที่ชนะการแข่งขนั 
   - รำงวัลชนะเลิศ    เงินสด 5,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 

- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด 4,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
   - รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด 3,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
    
 
หมายเหตุ  *  กำรประกวดรำงวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 

** กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ใบสมัครประกวดเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ระดับปฐมวัย  

โครงการถนนเด็กเดิน  
ตอน “เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  

วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/โรงเรียน............................................................................................................................... 
อ ำเภอ...............................................................จังหวัด....................................................................................... 
 

ผู้ประกวด 
๑. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
๒. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ชั้น.............................. 
๓. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
๔. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
๕. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
๖. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
๗. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
๘. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
๙. ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
10.ช่ือ - สกุล .....................................................................................ช้ัน.............................. 
  

ครูผูค้วบคุม 
๑. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถอื............................... 
๒. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถอื............................... 
๓. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถอื............................... 
๔. ช่ือ - สกุล .........................................................................เบอร์มือถอื............................... 

 

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

           (.............................................................) 
        ต าแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

  
หมายเหตุ ส่งใบสมัครหรือแจ้งความจ านงได้ที่ส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ช้ัน ๒ ภายใน   
             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  
ผู้ประสานงาน  1. นำยสรวิชญ์        แสงดี       หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบฯ โทร. 097-340-0353 
                    2. นำงวิจิตรำ       ถังยิ้ม       นักสันทนำกำรช ำนำญกำร        โทร. 099-235-9959                                 
                    3. นำงปำรณีย์        นิลเปรม    โทร. ๐94–263–4334 

 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ระดับปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี 
 

วัน/เดือน/ปี..................................... เวลำ ..................................... สถำนท่ี........................................ 
กรรมกำรผู้ตัดสิน...................................................……………………………………………………ทีมท่ี…………………  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/โรงเรียน…………….………………………………… จังหวัด.................................................. 
เกณฑ์กำรให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการพิจารณา 
1. ควำมพร้อมเพรียงและควำมมั่นใจ 10  
2. บุคลิกและกำรแสดงออกหน้ำเวที 10  
3. ไหวพริบปฏิภำณ 10  
4. ทักษะควำมสำมำรถ (70 คะแนน)   
    - เทคนิคกำรเต้น 25  
    - Step กำรเต้น 15  
    - ควำมพร้อมเพรียง 15  
    - อำรมณ์ประกอบเพลง 15  

รวม 100  
 
 
     ลงช่ือ................................................กรรมกำร 

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


