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ข�อตกลงร	วม 

การจัดกรีฑาสีโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 

 

1. ขบวนพาเหรด 

1.1 นักเรียนท่ีร�วมเดินขบวนพาเหรดของแต�ละสี ต�องมีจํานวน 30 – 50 คน 
 

2. ขบวนแฟนซี 
2.1 นักเรียนท่ีร�วมเดินขบวนแฟนซีของแต�ละสี ต�องมีจํานวน 10 – 15 คน 
2.2 ราคาชุด การแต�งหน�า และอุปกรณ-ประกอบการแสดงต�องมีราคา ไม�เกิน 10,000 บาท ต�อขบวนแฟนซี  
 

3.    ลีดเดอร�  
3.1  นักเรียนลีดเดอร-ของแต�ละสี ต�องเป0นผู�ท่ีสมัครใจ ต�องมีจํานวน ไม�เกิน 12 คน  
3.2  ระยะเวลาในการฝ5กซ�อมลีดเดอร- ต�องไม�เกิน 60 วัน 
3.3  สถานท่ีฝ5กซ�อมลีดเดอร- ต�องเป0นสถานท่ีในโรงเรียนเท�านั้น 
3.4  ช�วงเวลาในการฝ5กซ�อมลีดเดอร-ตอนเย็น ต�องเป0นช�วงเวลา 17.00 – 19.00 น. หากมีความจําเป0นให�

อยู�ในดุลยพินิจของครูและผู�ปกครอง 
3.5  ราคาชุด การแต�งหน�า และอุปกรณ-ประกอบการแสดง ต�องมีราคาไม�เกิน 2,000 บาท ต�อคน 
3.6  ไม�อนุญาตให�จ�างสอนลีดเดอร-  แต�ให�เป0นค�าใช�จ�ายในการฝ5กซ�อม ไม�เกิน 10,000 บาท ต�อสี 
3.7  อนุญาตให�แต�ละสีจัดลีดสัญจรได� 
3.8  ขณะนักเรียนมาฝ5กซ�อมลีดเดอร-ในโรงเรียน ต�องมีครูหรือผู�ปกครองมาดูแลความปลอดภัย 
 

4.   ป'ายอัฒจันทร�ประจําสี 
 4.1  การจัดทําปBายอัฒจันทร-ประจําสี ต�องให�นักเรียนออกแบบปBายอัฒจันทร-ประจําสีแล�วมอบแบบให�

โรงเรียน เพ่ือทางโรงเรียนจะได�ดําเนินการจัดทําไวนิล และรับผิดชอบค�าจัดทําไวนิล  
  4.2  การจัดเตรียมและตกแต�งอัฒจันทร-เพ่ิมเติม โดยใช�เวลาไม�เกิน 7 วันก�อนการแข�งขันกรีฑาสี  วัน
จันทร--ศุกร- เวลา 17.00 – 19.00 น. วันเสาร--อาทิตย- เวลา 08.00 - 18.00 น. จํานวนนักเรียนไม�เกิน 10 คน  
ต�องมีราคาไม�เกิน 5,000 บาท โดยใช�งบประมาณแต�ละสี ท้ังนี้นักเรียนต�องใช�สถานท่ีในการตกแต�งภายในโรงเรียน
เท�านั้น โดยให�มีครูและผู�ปกครองมาดูแลความปลอดภัย 
  4.3  การเก็บเงินจากเพ่ือนนักเรียนชั้น ม.5 (รายบุคคล) เพ่ือนํามาจัดกิจกรรมกรีฑาสีประจําปI ต�องเก็บเงิน 
ไม�เกิน 2,000 บาท   

4.4  ระยะเวลาในการฝ5กซ�อมกรีฑา ต�องใช�เวลา 15 – 25 วนั โดยใช�สถานท่ีภายในโรงเรียน ท้ังนี้ให�ครู
ประจําสีไม�น�อยกว�า 2 คน มาดูแลและควบคุมการฝ5กซ�อมกรีฑา 

4.5  ช�วงเวลาในการฝ5กซ�อมกรีฑา ต�องเป0นช�วงเวลา 16.00 – 18.00 น. และในช�วงเวลาฝ5กซ�อมเชียร- 
4.6  ต�องจัดตารางร�นคาบเรียน และงดเรียนคาบ TC  เพ่ือมาฝ5กซ�อมเพลงเชียร-และการข้ึนสแตนเชียร-

จํานวน 5 วันก�อนการแข�งขันกรีฑาสี ในช�วงเวลา 14.30 – 17.00 น.  
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5.    เกณฑ�การให�คะแนน 
5.1 ขบวนพาเหรด (จํานวน 30 – 50 คน) 

5.1.1  ความคิดสร�างสรรค-    30  คะแนน 
5.1.2  นําเสนอตรงตาม Theme ของโรงเรียน  30  คะแนน  
5.1.3  ความประหยัด      15  คะแนน 
5.1.4  ตรงต�อเวลาและความพร�อมเพรียง    15  คะแนน  
5.1.5  การแต�งกายของผู�เดินขบวนพาเหรด   10  คะแนน 

5.2  ขบวนแฟนซี (จํานวน 10 – 15 คน) 
5.2.1  ความคิดสร�างสรรค-     35  คะแนน 
 5.2.2  นําเสนอตรงตาม Theme ของโรงเรียน  35  คะแนน  
5.2.3  ความประหยัด      15  คะแนน 
5.2.4  ตรงต�อเวลาและความพร�อมเพรียง    15  คะแนน  

5.3  ลีดเดอร-  (ไม�เกิน 12 คน) 
5.3.1 ความสามัคคี ความพร�อมเพรียงและความเป0นผู�นํา  35  คะแนน 
5.3.2 ความคิดริเริ่มสร�างสรรค-และการนําเสนอ   25  คะแนน 
5.3.4    ความสวยงามเก่ียวกับท�วงท�าและเครื่องแต�งกาย  25  คะแนน 
5.3.5    ความประหยัด      15  คะแนน 
5.3.6    จํานวนลีดเดอร-ของแต�ละสี จะไม�นํามาเป0นเกณฑ-ให�คะแนน 

5.4  Staff ดีเด�น        
5.4.1 การควบคุมการฝ5กซ�อมเชียร- 5 วัน   30  คะแนน 
5.4.2 การควบคุมสมาชิกสี    20  คะแนน 
5.4.3 การแบ�งหน�าท่ีรับผิดชอบของ Staff  20  คะแนน 
5.4.4 ความเป0นระเบียบในการเชียร-   10  คะแนน 
5.4.5 ความสะอาดของสแตนเชียร-   10  คะแนน 
5.4.6 การจัดส�งนักกรีฑาเข�ารายงานตัว   10  คะแนน 
 

6.    เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 โรงเรียนให�ความสําคัญกับการแข�งขันกรีฑามาเป0นอันดับแรก 

6.2 โรงเรียนดําเนินการปรับปรุงสนามแข�งขันกรีฑาให�มีมาตรฐานและปลอดภัย 

6.3 โรงเรียนกําหนด Theme การจัดการแข�งขันกรีฑาสีในแต�ละครั้ง เพ่ือให�แต�ละสีได�จัดขบวนพาเหรด 

ขบวนแฟนซี ผู�นําเชียร- อัฒจันทร- ให�สอดคล�องกับ Theme ของแต�ละปI  

6.4 ในวันแรกของการแข�งขัน ให�ลีดเดอร-สวมชุด Sport day ของโรงเรียน และสวมถุงเท�า รองเท�าผ�าใบสี

ขาวของโรงเรียน โดยแต�งหน�า ทําผมได� ไม�อนุญาตให�ใช�อุปกรณ-เสริม 

6.5 ให�โรงเรียนจัดทําโครงสร�างไม�ไผ� และจัดทําปBายอัฒจันทร-เชียร-ให�ทุกสี  
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