
 
 

 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 
ระเบียบการแข่งขัน ตีความอักษรจีนโบราณ  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

วันศุกร์ ที ่ 6 กันยายน  พ.ศ. 2562 
ศูนย์ภาษาจีน 

1. สถานที่แข่งขัน 
 - ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
2. สถานที่ลงทะเบียน  
 - บริเวณหน้าห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน/การสมัครเข้าแข่งขัน 

1. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 
3. สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 คน (รับจ านวน 10 คน)  

4. รูปแบบการแข่งขัน (การแข่งขันประเภทเดี่ยว) 
 ผู้ เข้าแข่งขันต้องเขียนตอบค าถามโดยเขียนตัวอักษรจีนปัจจุบัน สัทอักษรพินอิน (汉语拼音) และ
ความหมายภาษาไทย ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ ซึ่งโจทย์ค าถามเป็นตัวอักษรจีนโบราณ “เสี่ยวจ้วน(小篆)” โดยยึดตาม
กฎระเบียบแบบแผนของ หนังสือ 汉字演变五百例续编：英文版/李乐毅；蒋立珠译.–  北京：北京语

言大学出版社，2009 重印 

5. กติกาการแข่งขัน/วิธีการแข่งขัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบค าถามโดยเขียนตัวอักษรจีนปัจจุบัน สัทอักษรพินอิน(汉语拼音) และ
ความหมายภาษาไทย ตามโจทย์ที่ก าหนดให้ ซึ่งโจทย์ค าถามเป็นตัวอักษรจีนโบราณ “เสี่ยวจ้วน (小篆)” จ านวน 15 
ข้อ  

2. ตัดสินรางวัลจากความถูกต้องชัดเจนของตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน และความหมายภาษาไทย 
3. ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายหลังการแข่งขันเริ่มต้นไปแล้ว 5 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน 
4. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 1. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

7. รางวัลการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศ     เกียรติบัตรชนะเลิศ    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒   



 
 
หมายเหตุ  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งใดๆท้ังสิ้น  
  - เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จะได้รับเกียรติบัตร 
  - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
8. ก าหนดการแข่งขัน 
 

วันศุกร์ 6 กันยายน 2562 

เวลา รายการแข่งขัน ห้องแข่งขัน 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน บริเวณ ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – 

ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

9.00 – 10.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) 
ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

10.00 – 11.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

11.00 – 12.00 น.  การแข่งขันตีความอักษรจีนโบราณ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9.00 – 10.00 น. การแข่งขนัวาดภาพวัฒนธรรมจีน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ห้องแข่งขัน (ห้องเรียน ม.5/5) ชั้น 3  
เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 9.00 – 10.00 น. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
10. ครูผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการจัดงาน 
 มาสเตอร์ รชต ศิลาวัชรานนท์ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
 โทร. 093-332-2598  
11. ส่งใบตอบรับเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 

12. ส่งใบสมัครได้ที่ : racha.sila@gmail.com (ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา) หรือ  
 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
     เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 
  0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447      0-3853-5487    
  

 
 
 
 
 



 

 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

                      ระเบียบการแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วันศุกร์ ที ่ 6  กันยายน  พ.ศ. 2562 

ศูนยภ์าษาจีน 
********************************************************************************** 

1. สถานที่แข่งขัน 
 - ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร  
2. สถานที่ลงทะเบียน  
 - บริเวณหน้าห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร  
3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน/การสมัครเข้าแข่งขัน 

1. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 
3. สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 คน (รับจ านวน 10 คน)  

4. รูปแบบการแข่งขัน (การแข่งขันประเภทเดี่ยว) 
 ผู้เข้าแข่งขันต้องกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “中秋团圆” ไมเ่กิน 5 นาที  
5. กติกาการแข่งขัน/วิธีการแข่งขัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากล าดับการแข่งขัน   
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพูดตามหัวข้อที่ก าหนด ไม่เกิน 5 นาที พร้อมทั้งตอบค าถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับ

สิ่งที่พูดไปแล้ว จ านวน 2 ค าถาม (ในกรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันตอบค าถามไม่ได้ อนุโลมให้ใช้ภาษาไทยในการถามและตอบ
ค าถามได้ คะแนนที่ได้ลดหลั่นลงไป) 

3. ตัดสินรางวัลจากความถูกต้องและน่าสนใจ ความถูกต้องของภาษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้ภาษา
เหมาะสมกับระดับชั้น โครงสร้าง ค าสันธาน ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง การเน้นค าการลงเสียงสูงต่ า การ
เน้นค าส าคัญในประโยค จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด ความสามารถใน
การสื่อถึงผู้ฟัง และบุคลิกท่าทาง 

4. ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายหลังการแข่งขันเริ่มต้นไปแล้ว 5 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน 
5. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 1. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 



 
7. รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ     เกียรติบัตรชนะเลิศ    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒   

หมายเหตุ  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น  
  - เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จะได้รับเกียรติบัตร 
  - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
8. ก าหนดการแข่งขัน 

วันศุกร์ 6 กันยายน 2562 
เวลา รายการแข่งขัน ห้องแข่งขัน 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน บริเวณ ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – 
ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

9.00 – 10.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) 
ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

10.00 – 11.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
11.00 – 12.00 น.  การแข่งขันตีความอักษรจีนโบราณ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
9.00 – 10.00 น. การแข่งขนัวาดภาพวัฒนธรรมจีน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ห้องแข่งขัน (ห้องเรียน ม.5/5) ชั้น 3  
เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 9.00 – 10.00 น. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
10. ครูผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการจัดงาน 
 มาสเตอร์ รชต ศิลาวัชรานนท์ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
 โทร. 093-332-2598  
11. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : ตอบรับภายในจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 

12. ส่งใบสมัครได้ที่ : racha.sila@gmail.com (ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา)  หรือ 
 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
     เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 

                0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447      0-3853-5487    
  
                                                



 
 

 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

                         ระเบียบการแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วันศุกร์ ที ่ 6  กันยายน  พ.ศ. 2562 

ศูนยภ์าษาจีน 
******************************************************************************** 

1. สถานที่แข่งขัน 
 - ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร  
2. สถานที่ลงทะเบียน  
 - บริเวณหน้าห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร  
3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน/การสมัครเข้าแข่งขัน 

1. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
3. สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 คน (รับจ านวน 10 คน)  

4. รูปแบบการแข่งขัน (การแข่งขันประเภทเดี่ยว) 
 ผู้เข้าแข่งขันต้องกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “妈妈的爱” ไม่เกิน 4 นาที  
5. กติกาการแข่งขัน/วิธีการแข่งขัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากล าดับการแข่งขัน  
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพูดตามหัวข้อที่ก าหนด ไม่เกิน 4 นาที พร้อมทั้งตอบค าถามของคณะกรรมการเกี่ยวกับ

สิ่งที่พูดไปแล้ว จ านวน 1 ค าถาม (ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันตอบค าถามไม่ได้ อนุโลมให้ใช้ภาษาไทยในการถามและตอบ
ค าถามได้ คะแนนที่ได้ลดหลั่นลงไป) 

3. ตัดสินรางวัลจากความถูกต้องและน่าสนใจ ความถูกต้องของภาษา ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ การใช้ภาษา
เหมาสมกับระดับชั้น โครงสร้าง ค าสันธาน ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง การเน้นค าการลงเสียงสูงต่ า การเน้น
ค าส าคัญในประโยค จังหวะการหยุดในช่วงจบประโยค การใช้น้ าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด ความสามารถในการ
สื่อถึงผู้ฟัง และบุคลิกท่าทาง 

4. ผู้เข้าแข่งขันท่ีมาสายหลังการแข่งขันเริ่มต้นไปแล้ว 5 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน 
5. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 1. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 



 
 
7. รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ     เกียรติบัตรชนะเลิศ    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒   

หมายเหตุ  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งใดๆท้ังสิ้น  
  - เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จะได้รับเกียรติบัตร 
  - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
8. ก าหนดการแข่งขัน 
 

วันศุกร์ 6 กันยายน 2562 

เวลา รายการแข่งขัน ห้องแข่งขัน 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน บริเวณ ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – 

ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 
9.00 – 10.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) 
ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

10.00 – 11.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

11.00 – 12.00 น.  การแข่งขันตีความอักษรจีนโบราณ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9.00 – 10.00 น. การแข่งขนัวาดภาพวัฒนธรรมจีน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ห้องแข่งขัน (ห้องเรียน ม.5/5) ชั้น 3  
เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 9.00 – 10.00 น. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
10. ครูผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการจัดงาน 
 มาสเตอร์ รชต ศิลาวัชรานนท์ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
 โทร. 093-332-2598  
11. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : ตอบรับภายใน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 
12. ส่งใบสมัครได้ที่ : racha.sila@gmail.com (ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา)  หรือ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
     เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 

                0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447      0-3853-5487    
  



                                                
 
7. รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ     เกียรติบัตรชนะเลิศ    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒   

หมายเหตุ  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น  
  - เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จะได้รับเกียรติบัตร 
  - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
8. ก าหนดการแข่งขัน 
 

วันศุกร์ 6 กันยายน 2562 
เวลา รายการแข่งขัน ห้องแข่งขัน 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน บริเวณ ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – 
ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

9.00 – 10.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) 
ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

10.00 – 11.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
11.00 – 12.00 น.  การแข่งขันตีความอักษรจีนโบราณ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
9.00 – 10.00 น. การแข่งขนัวาดภาพวัฒนธรรมจีน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
ห้องแข่งขัน (ห้องเรียน ม.5/5) ชั้น 3  
เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 9.00 – 10.00 น. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
10. ครูผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการจัดงาน 
 มาสเตอร์ รชต ศิลาวัชรานนท์ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
 โทร. 093-332-2598  
11. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : ตอบรับภายใน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 
12. ส่งใบสมัครได้ที่ : racha.sila@gmail.com (ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา)  หรือ 

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
     เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 

        0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447      0-3853-5487    
                                                

 



 
 

 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

ระเบียบการแข่งขันวาดภาพวัฒนธรรมจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วันศุกร์ ที ่ 6  กันยายน  พ.ศ. 2562 

ศูนยภ์าษาจีน 
****************************************************************** 

1. สถานที่แข่งขัน 
 - ห้องแข่งขัน (ห้องเรียน ม.5/5) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร ฉะเชิงเทรา 
2. สถานที่ลงทะเบียน  
 - บริเวณหน้าห้องแข่งขัน (ห้องเรียน ม.5/5) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร ฉะเชิงเทรา 
3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน/การสมัครเข้าแข่งขัน 

1. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 
3. สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 คน (รับจ านวน 10 คน)  

4. รูปแบบการแข่งขัน (การแข่งขันประเภทเดี่ยว) 
 ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพวัฒนธรรมจีน ในหัวข้อ “我爱中国文化” ในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง  
5. กติกาการแข่งขัน/วิธีการแข่งขัน 

1. คณะผู้จัดงานเตรียมกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A4 ให้คนละ 1 แผ่น   
2. ก าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันใช้อุปกรณ์วาดภาพ คือ ดินสอ และดินสอสี เท่านั้น และจะต้องเตรียมอุปกรณ์

ดังกล่าวมาด้วยตนเอง (ไม่จ ากัดขนาดและจ านวน)  
3. ผู้เข้าแข่งขันที่น าอุปกรณ์อ่ืนมาใช้วาดภาพ นอกเหนือจากกติกาข้อ 2 ระบุ จะถูกตัดคะแนนตามความเห็น

ของคณะกรรมการ 
4. ตัดสินรางวัลจากความสอดคล้องกับหัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ 
5. ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายหลังการแข่งขันเริ่มต้นไปแล้ว 5 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน 
6. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 1. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
7. รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ     เกียรติบัตรชนะเลิศ    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒   
 



 
 

หมายเหตุ  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น  
  - เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จะได้รับเกียรติบัตร 
8. ก าหนดการแข่งขัน 
 

วันศุกร์ 6 กันยายน 2562 

เวลา รายการแข่งขัน ห้องแข่งขัน 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน บริเวณ ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – 

ภาษาจีน) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

9.00 – 10.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ห้องแข่งขัน (ห้องเรียนศิลป์ – ภาษาจีน) 
ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 

10.00 – 11.00 น. การแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

11.00 – 12.00 น.  การแข่งขันตีความอักษรจีนโบราณ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9.00 – 10.00 น. การแข่งขนัวาดภาพวัฒนธรรมจีน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ห้องแข่งขัน (ห้องเรียน ม.5/5) ชั้น 3  
เซนต์หลุยส์วิทยาคาร 9.00 – 10.00 น. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
10. ครูผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการจัดงาน 
 มาสเตอร์ รชต ศิลาวัชรานนท์ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
 โทร. 093-332-2598  
11. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน : ตอบรับภายใน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. 
12. ส่งใบสมัครได้ที่ : racha.sila@gmail.com (ศูนย์ภาษาจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา)  หรือ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
     เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 

        0-3853-5481 ต่อ 444 , 445, 447      0-3853-5487    
 

  
                                                

 

 

 



 
 

 
 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

ระเบียบการแข่งขัน เรยีงความภาษาจีน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วันศุกร์ ที ่ 6  กันยายน  พ.ศ. 2562    ศูนย์ภาษาจีน  

*************************************************************************** 
1. สถานที่แข่งขัน 
 - ห้องแข่งขัน (ห้องเรียน ม.5/5) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร ฉะเชิงเทรา 
2. สถานที่ลงทะเบียน  
 - บริเวณหน้าห้องแข่งขัน (ห้องเรียน ม.5/5) ชั้น 3 เซนต์หลุยส์วิทยาคาร ฉะเชิงเทรา 
3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน/การสมัครเข้าแข่งขัน 

1. สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน 
3. สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 คน (รับจ านวน 10 คน)  

4. รูปแบบการแข่งขัน (การแข่งขันประเภทเดี่ยว) 
 ผู้เข้าแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ในหัวข้อ “我的梦想” จ านวนไม่เกิน 350 ตัวอักษร ในเวลา 1 ชั่วโมง  
5. กติกาการแข่งขัน/วิธีการแข่งขัน 

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าห้องแข่งขันก่อนเวลา 10 นาที เพื่อรับฟังกติกาการแข่งขัน    
2. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถน าเข้าห้องแข่งขันได้มีเพียง ปากกาสีน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิด อุปกรณ์ลบ

ค าผิด นอกเหนือจากนั้นห้ามน าเข้าห้องแข่งขัน (รวมถึงโทรศัพท์มือถือ Tablet และอุปกรณ์อ่ืนๆ) 
3. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการเขียนเรียงความ 1 ชั่วโมง ก าหนดความยาวไม่เกิน 350 ตัวอักษร  
4. ตัดสินรางวัลจากความสอดคล้องกับหัวข้อ ความถูกต้องของตัวอักษร ความถูกต้องของไวยากรณ์ ความสละสลวย

ของเรียงความ และสาระใจความของเรียงความ 
5. ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายหลังการแข่งขันเริ่มต้นไปแล้ว 5 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน 
6. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 1. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
7. รางวัลการแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ     เกียรติบัตรชนะเลิศ    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒   

หมายเหตุ  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งใดๆท้ังสิ้น  
  - เฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จะได้รับเกียรติบัตร 



 
 

 
 

 

“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives” 
 “วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รกัษ์ชีวิต” 

แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน โดยศูนย์ภาษาจีน โรงเรยีนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
วันศุกร์ ที ่ 6  กันยายน  พ.ศ. 2562 

****************************************************************************************** 
ข้าพเจ้า.......................................................ต าแหน่ง....................................................... ............................... 
โรงเรียน............................................................เลขที่.......................หมู่................................ ......................... 
ต าบล..............................อ าเภอ............................จังหวัด............................... ........รหัส................................ 
โทร...........................................แฟกซ์..................................................อีเมล์.................. ................................ 
ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังรายการนี้ 

ที ่ ระดับชั้นของ 
นักเรียนที่แข่ง 

รายการที่ร่วมแข่งขัน 
(โรงเรียนละ 1คน / 1 รายการ) 

ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลัง 
เรียนชั้น 
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       ลงชื่อ ........................................ ครูผู้ควบคุม                    ลงชื่อ .............................................. ครูผู้ฝึกสอน 
    (......................................................)              (......................................................) 
       ............................................                               ............................................. 

 ลงชื่อ  ...................................................................... . 
             (...................................................................) 

      ผู้อ านวยการ 

• หมายเหตุ     สามารถส่งใบตอบรับได้ที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
                เลขที่ 128  ถ. ศุภกิจ  ต. หน้าเมือง   อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  24000 

มาสเตอร ์รชต ศิลาวัชรานนท์ ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาจีน โทร. 093-332-2598   
หรือ E-mail : racha.sila@gmail.com         ( ใบตอบรับนี้ ใช้กับทุกการแข่งขัน ของศูนย์ภาษาจีน) 
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