
 
 

 
 

แบบตอบรบัเขา้รว่มกจิกรรมงาน “ศรีอยธุยา เปดิบ้านสู่การเรยีนรู”้ 
วนัองัคารที ่๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖2  ณ  โรงเรยีนศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภฯ์   

 
ชื่อโรงเรียน..........................................................................................สังกัด................................................................. 
ครูผู้ประสานงาน.................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................... ......................... 
จ านวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม..................... คน    จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม......................คน 
มีความประสงค์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 
๑. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

 การประกวดคดัไทย  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประเภทเดี่ยว 
  การประกวดคดัไทย(แบบอาลักษณ)์    

สถานที ่ อาคาร 1  ชั้น 3 หอ้ง  132 และห้อง 133   
   ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เดก็ชาย/เด็กหญิง)................................................................................. ....................ชัน้................. 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์.......................... 

 การประกวดคดัไทย(แบบกระทรวงศกึษาธกิาร)   
สถานที ่อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 และห้อง 135   

   ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้................. 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ ..........................โทรศัพท์.......................... 
       การแขง่ขันเลา่นิทานคุณธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประเภทเดี่ยว 
  สถานที่   เวทีกลาง  อาคาร 2  ชั้นล่าง    

ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้................. 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์................... ....... 
 

๒. กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
  การประกวดวาดภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย    ประเภทเดี่ยว  

สถานที ่ อาคาร 1   ชั้น  4  ห้อง  1๔๔    
  ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง)............................................................. ........................................ชัน้................. 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์.......................... 
 
 
 
 



 
 

  การประกวดวาดภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเภทเดี่ยว  
สถานที ่ อาคาร 1   ชั้น  ๔   ห้อง  1๔๕     

  ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้................. 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ ......โทรศัพท์.......................... 
 

  การประกวดขบัร้องเพลงตามความถนดั ระดับชั้นประถมศึกษา   ประเภทเดี่ยว 
  สถานที่   เวทีกลาง  อาคาร 2  ชั้นล่าง    

ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้.. ............... 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์.......................... 
 

  การประกวดขบัร้องเพลงตามความถนดั ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเดี่ยว 
  สถานที่   เวทีกลาง  อาคาร 2  ชั้นล่าง    

ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขัน 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้.................  
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์.......................... 
 
๓. กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  การแขง่ขนัการสรา้ง PowerPoint  (Presentation) ระดับชั้นประถมศึกษา ประเภททีมๆ ละ ๒ คน 
  สถานที่   ห้องคอมพิวเตอร์ 2   อาคาร 2  ชั้น 3    

ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้.................  
  ๒. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้................. 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์............... ........... 
 
๔. กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
  การแขง่ขนั Crossword  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  ประเภททีมๆ ละ ๒ คน 
  สถานที่   อาคาร 3  ชั้น  2  ห้อง 324, 325     
  ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง)........................................................ .............................................ชั้น................. 
  ๒. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้.. ............... 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์.......................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

  การแขง่ขนัสะกดค าศัพท ์“Spelling Bee”  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  ประเภทเดี่ยว  
  สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้จ านวน ๒ คน 
  สถานที่   อาคาร 3  ชั้น  2  ห้อง 322     
  ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้.................  
  ๒. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้................. 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์.......................... 
 

  การแขง่ขนัตอบปัญหา “English Quiz”  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  ประเภททีมๆ ละ ๒ คน 
  สถานที่   อาคาร 3  ชั้น  2  ห้อง 323     

ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้................. 
  ๒. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้................. 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์.......................... 

 การแขง่ขนัตอบปัญหาความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับภาษาญีปุ่น่  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
  ประเภททีมๆ ละ ๒ คน (รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ๒๐ ทีมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ทีมที่ส่งแบบตอบรับ 
  ก่อน-หลัง ตามล าดับ) 
  สถานที่   อาคาร 3  ชั้น  1  ห้อง 311 ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น    
  ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้................. 
  ๒. (เด็กชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้.. ............... 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์.......................... 
 

  การแขง่ขนัคัดลายมอืภาษาจนี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประเภทเดี่ยว  
  สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้จ านวน ๒ คน  (คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียนที่ก าลัง 
  ศึกษาวิชาภาษาจีน) 
  สถานที่   อาคาร 3  ชั้น  1  ห้อง 31๔ ห้องศูนย์ภาษาจีน    
  ชื่อ-นามสกลุผูเ้ข้าแขง่ขนั 
  ๑. (เด็กชาย/เด็กหญิง)............................................................................... ......................ชัน้................. 
  ๒. (เดก็ชาย/เด็กหญิง).....................................................................................................ชัน้......... ........ 
  ชื่อ-นามสกลุ ครผูู้ควบคุมดูแล  
  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................โทรศัพท์.......................... 
 

       ลงชื่อ........................................................ผู้รับรองข้อมูล 
             (........................................................) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

หมายเหตุ  การสมัครการแข่งขัน  วันน้ีจนถึง วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
1.  ส่งใบสมัครได้ที่ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  

 ๔๙๗  ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  
2. สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/DnoBm3Ae0CQWy2af1 


