ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาการสังคมศึกษา
โรงเรียนสตรีนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------การสมัครแข่งขันวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รายละเอียดการแข่งขัน
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๑. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในช่วงชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน คือเป็นนักเรียนที่
กาลังเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ,๕, ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เงื่อนไข
๑. การกรอกใบสมัคร
๒. งด การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
๓. ห้ามนาโทรศัพท์มือถือ เข้าห้องแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน
๑. การแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นการแข่งขันประเภทบุคคค
กฎหมาย ม.ปลาย ภูมิศาสตร์ ม. ต้น ม.ปลาย เศรษฐศาสตร์ม.ต้น ม.ปลาย
ประวัติศาสตร์ม.ต้น ม.ปลาย พระพุทธศาสนาม.ต้น ม.ปลาย
๒. การแข่งขันแบ่งเป็น ๖ ระดับ คือ มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ,๕, ๖
๔. คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลาดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลาดับ ลาดับที่ ๑ - ๓ จะได้รับรางวัล
และเกียรติบัตร
ระยะเวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขัน
กาหนดแข่งขัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ แข่งขันวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐น.
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ,๕, ๖ แข่งขันวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๕๐-๑๒.๔๐น.
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีนนทบุรี
*********************

ระเบียบการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
โรงเรียนสตรีนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------การสมัครแข่งขัน ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยขอระเบียบการและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายละเอียดการแข่งขัน
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. แข่งขันเป็นระดับชั้น คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ,๕, ๖ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เกณฑ์การแข่งขัน
๑. การแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล
๒. การแข่งขันแบ่งเป็ น ๑ ระดั บ คื อ ระดั บมั ธยมศึก ษาปี ที่ ๑, ๒, ๓ และระดับ มัธยมศึ กษาปี ที่ ๔ ,๕, ๖
๓. เป็นนิทานที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและมีคติสอนใจ
๔. ใช้เครื่องเสียงจากกองกลาง/ใช้สื่อประกอบขณะเล่านิทานได้
๕. เวลาที่ใช้ในการประกวด ม.๑-๓ เวลา๗ นาที ม.๔-๖ เวลา ๘ นาที
๖. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุด คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลาดับคะแนนสูง สุดและรองลงมา
ตามลาดับ ลาดับที่ ๑ - ๓ จะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
ระยะเวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขัน ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา ๑๕.๑๐ น. เป็นต้นไป
กาหนดแข่งขัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ตัดสินวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ,๕, ๖ ตัดสินวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ระเบียบการแข่งขันเพลงคุณธรรม
โรงเรียนสตรีนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------การสมัครแข่งขัน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยขอระเบียบการและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายละเอียดการแข่งขัน
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. แข่งขันเป็นระดับชั้น คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ,๕, ๖ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เกณฑ์การแข่งขัน
๑. การแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 5 คนพร้อมระบุชื่อทีม
2 ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้กรรมการทุกคนก่อนเริ่มแข่งขัน
3. เนื้อร้อง (เพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ที่เผยแพร่โดยทั่วไป เป็นที่รู้จักกันอย่าง กว้างขวาง) ชื่อผู้แต่งและ
ความเป็นมาของเพลง ไม่เกิน 5 บรรทัด (ถ้ามี)
4 การแปลความจากเนื้อร้อง มีคาสาคัญ (key words) อะไรบ้าง มีคุณธรรมสาคัญ อะไรบ้างที่เนื้อร้อง
ต้องการสื่อสารแก่ผู้ฟัง
5. นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมนาเสนอเพลงไทยที่มีเนื้อร้องส่งเสริมคุณธรรม บนเวที พร้อมแสดงท่าทาง
อารมณ์ ความรู้สึก ประกอบเป็น Music Video (แสดงสด) สื่อสารเนื้อหาสาระสาคัญตามที่แปล ความจาก
เพลงให้คณะกรรมการชม โดยการเรียงตามลาดับที่จับฉลากได้ (ไม่จาเป็นต้องร้องเพลง ทุกคน)
6 ขณะที่นักเรียนเข้าประกวด ควรระวังเรื่อง “การใช้เสียง” ไม่ควรรบกวนสมาธิของทีมอื่น
7. การประกวดใช้การร้องสดไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ
8. การแต่งกายให้แต่งชุดที่เข้ากับเนื้อหาของเพลง โดยสามารถใช้อุปกรณ์ประกอบได้
9. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุด คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลาดับคะแนนสูงสุดและรองลงมา
ตามลาดับ ลาดับที่ ๑ - ๓ จะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
ระยะเวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขัน
กาหนดแข่งขัน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา ๑๕.๑๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องโสตนูปกรณ์

ระเบียบการแข่งขันสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
โรงเรียนสตรีนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------การสมัครแข่งขัน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รายละเอียดการแข่งขัน
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. แข่งขันเป็นระดับชั้น คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เกณฑ์การแข่งขัน
๑. การแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภททีมๆละ ๕ คน
๒. การแข่งขันแบ่งเป็น ๑ ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๓. การประกวดสวดมนต์ทานองสรภัญญะ (ไม่อนุญาตให้ดูเอกสาร)
๔. ลาดับการเข้าประกวดสวดมนต์
๔.๑ เดินเข่าเรียงหนึ่งตรงไปหน้าโต๊ะหมู่บูชาด้วยความพร้อมเพรียงกัน แล้วกราบพระ
รัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ ยืนขึ้นแสดงความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ตามลาดับ เมื่อพร้อมแล้วจึง
นั่งลงสวดมนต์
๔.๒ การสวดมนต์ตามบทสวดที่กาหนด บทบูชาพระรัตนตรัย บทนมัสการ บทพุทธคุณ
๔.๓ กราบลาพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์ เดินเข่าเรียงหนึ่งออกไปจากสถานที่ประกวด
๕. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุด คณะกรรมการคัดเลือ กจะจัดลาดับคะแนนสูง สุดและรองลงมา
ตามลาดับ ลาดับที่ ๑ - ๓ จะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
ระยะเวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขัน
กาหนดแข่งขัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตัดสินวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันห้องโสตนูปกรณ์ เวลา ๑๕.๑๐ น. เป็นต้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันห้องศูนย์อาเซียน เวลา ๑๕.๑๐ น. เป็นต้นไป

ระเบียบการแข่งขันบรรยายธรรม
โรงเรียนสตรีนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
---------------------------การสมัครแข่งขัน วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รายละเอียดการแข่งขัน
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๑. แข่งขันเป็นระดับชั้น คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เกณฑ์การแข่งขัน
ก. การนับเวลา ให้นับตั้งแต่เริ่มต้นทักที่ประชุมรวมกับการบรรยายหัวข้อบรรยายธรรมหลัก คือ
ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น เวลารวม ๗ นาที
ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลารวม ๘ นาที
ข. หัวข้อการบรรยายธรรม
ม.๑-๓ ๑)ความยุติธรรมนาโลกร่มเย็น๒)กตัญญูรู้คุณแผ่นดินเกิด ๓)รักก่อให้เกิดความเสียสละ
๔) เข้าวัดกันเถิด
ม.๔-๖ ๑)อาสาฬหปุณณมีเกิดสามัคคีมีสุข๒)ความยุติธรรมไม่ตายถ้าใจเป็นกลาง
๓)ปฏิบัติพอเพียงได้ใจเป็นสุข
๒. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุด คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลาดับคะแนนสูงสุดและรองลงมา
ตามลาดับ ลาดับที่ ๑ - ๓ จะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
ระยะเวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขัน
กาหนดแข่งขัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตัดสินวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตนูปกรณ์

