ฉบับร่าง
สูจิบัตรการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63" ประจําปีการศึกษา 2556
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหาร
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมการแข่งขัน

ระดับชั้น

ประเภท

วันที่แข่งขัน

เขตที่

การแข่งขัน

8 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 12 ธ.ค. 56 13 ธ.ค. 56

แข่งขัน

สถานที่แข่งขัน

อาคาร

ห้อง

เวลา

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 การแข่งขันอัจฉริยทางภาพคณิตศาสตร์

ป.1-3

เดี่ยว



ลําดับที่ 1-61 คําสร้อยพิทยาสรรค์

อาคาร 1

311-313

09.00-10.30น.

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.4-6

เดี่ยว



ลําดับที่ 1-61 คําสร้อยพิทยาสรรค์

อาคาร 2

321-323

09.00-10.30น.

3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ม.1-3

เดี่ยว



ลําดับที่ 1-61 คําสร้อยพิทยาสรรค์

อาคาร 3

113-116

09.00-10.30น.

4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภทที่ 1และประเภทที่ 2)

ป.4-6

ทีม 3 คน



ลําดับที่ 1-20 บ้านคําสร้อย

อาคารอเนกประสงค์ ภายในอาคาร

09.00-16.00น.

ลําดับที่ 21-40 บ้านคําสร้อย

อาคารอเนกประสงค์ ภายในอาคาร

09.00-16.00น.

ลําดับที่ 41-61 บ้านคําสร้อย

อาคารอเนกประสงค์ ภายในอาคาร

09.00-16.00น.

ลําดับที่ 1-20 คําสร้อยพิทยาสรรค์

หอประชุมใหญ่

ชั้น 2

09.00-16.00น.

ลําดับที่ 21-40 คําสร้อยพิทยาสรรค์

หอประชุมใหญ่

ชั้น 2

09.00-16.00น.

ลําดับที่ 41-61 คําสร้อยพิทยาสรรค์

หอประชุมใหญ่

ชั้น 2

09.00-16.00น.

ลําดับที่ 1-61 คําสร้อยพิทยาสรรค์

อาคาร 3

ห้องcom

09.00-12.00น.

ลําดับที่ 1-61 คําสร้อยพิทยาสรรค์

อาคาร 3

ห้องcom

09.00-12.00น.

ลําดับที่ 1-61 คําสร้อยพิทยาสรรค์

อาคาร 2

โสตศึกษา

09.00-16.00น.

ลําดับที่ 1-61 คําสร้อยพิทยาสรรค์

อาคาร 2

โสตศึกษา

09.00-16.00น.

ลําดับที่ 1-61 คําสร้อยพิทยาสรรค์

อาคาร 2

โสตศึกษา

09.00-16.00น.

ลําดับที่ 1-61 ดอนตาลวิทยา

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 1-61 ดอนตาลวิทยา

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

08.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-20 ดอนตาลวิทยา

หอประชุม

หอประชุม

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 21-40 ดอนตาลวิทยา

หอประชุม

หอประชุม

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 41-61 ดอนตาลวิทยา

หอประชุม

หอประชุม

08.30-17.30น.



5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภทที่ 1และประเภทที่ 2)

ม.1-3

ทีม 3 คน





6 การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ป.4-6

ทีม 2 คน

7 การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

ม.1-3

ทีม 2 คน

8 การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ป.1-3

เดี่ยว

9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ป.4-6

เดี่ยว

10 การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ม.1-3

เดี่ยว

11 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ป.4-6

ทีม 3 คน

12 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ม.1-3

ทีม 3 คน

13 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ป.4-6

ทีม 3 คน







2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์






ฉบับร่าง
สูจิบัตรการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63" ประจําปีการศึกษา 2556
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหาร
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมการแข่งขัน

14 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ระดับชั้น
ม.1-3

ประเภท

วันที่แข่งขัน

เขตที่

การแข่งขัน

8 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 12 ธ.ค. 56 13 ธ.ค. 56

แข่งขัน

ทีม 3 คน





15 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ป.4-6

ทีม 3 คน





16 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.1-3

ทีม 3 คน





17 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ป.4-6

ทีม 3 คน





18 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ม.1-3

ทีม 3 คน





19 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ป.1-6

ทีม 2 คน





20 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ม.1-3

ทีม 2 คน





สถานที่แข่งขัน

อาคาร

ห้อง

เวลา

ลําดับที่ 1-20 ดอนตาลวิทยา

เต๊นท์

เต๊นท์

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 21-40 ดอนตาลวิทยา

เต๊นท์

เต๊นท์

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 41-61 ดอนตาลวิทยา

เต๊นท์

เต๊นท์

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 1-20 ดอนตาลวิทยา

หอประชุม

หอประชุม

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 21-40 ดอนตาลวิทยา

หอประชุม

หอประชุม

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 41-61 ดอนตาลวิทยา

หอประชุม

หอประชุม

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 1-20 ดอนตาลวิทยา

เต๊นท์

เต๊นท์

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 21-40 ดอนตาลวิทยา

เต๊นท์

เต๊นท์

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 41-61 ดอนตาลวิทยา

เต๊นท์

เต๊นท์

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 1-20 ชุมชนดอนตาล

หอประชุม

หอประชุม

08.30-16.00น.

ลําดับที่ 21-40 ชุมชนดอนตาล

หอประชุม

หอประชุม

08.30-16.00น.

ลําดับที่ 41-61 ชุมชนดอนตาล

หอประชุม

หอประชุม

08.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-20 โพธิ์ไทรวิทยา

เวทีใต้ถุนอาคาร

เวทีใต้ถุนอาคาร 08.30-17.30น.

ลําดับที่ 21-40 โพธิ์ไทรวิทยา

เวทีใต้ถุนอาคาร

เวทีใต้ถุนอาคาร 08.30-17.30น.

ลําดับที่ 41-61 โพธิ์ไทรวิทยา

เวทีใต้ถุนอาคาร

เวทีใต้ถุนอาคาร 08.30-17.30น.

ลําดับที่ 1-20 ดอนตาลวิทยา

อาคารเรียน

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 21-40 ดอนตาลวิทยา

อาคารเรียน

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 41-61 ดอนตาลวิทยา

อาคารเรียน

08.30-17.30น.

ลําดับที่ 1-20 ดอนตาลวิทยา

อาคารเรียน

08.30-16.00น.

ลําดับที่ 21-40 ดอนตาลวิทยา

อาคารเรียน

08.30-16.00น.

ลําดับที่ 41-61 ดอนตาลวิทยา

อาคารเรียน

08.30-16.00น.

ฉบับร่าง
สูจิบัตรการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63" ประจําปีการศึกษา 2556
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหาร
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมการแข่งขัน

ระดับชั้น

ประเภท

วันที่แข่งขัน

เขตที่

การแข่งขัน

8 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 12 ธ.ค. 56 13 ธ.ค. 56

แข่งขัน

สถานที่แข่งขัน

อาคาร

ห้อง

เวลา

นักบินน้อย

21 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ

ป.1-3

ทีม 2 คน




22 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล

ป.4-6

ทีม 2 คน




23 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน

ป.4-6

ทีม 2 คน




24 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื
ม.1-3
้น

ครู1นร.2คน




25 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ ม.1-3

ครู1นร.2คน




ลําดับที่ 1-30 เมืองมุกวิทยาคม

หอประชุม

หอประชุม

08.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 เมืองมุกวิทยาคม

หอประชุม

หอประชุม

ลําดับที่ 1-31 มุกดาลัย

หอประชุม

หอประชุม

ลําดับที่ 31-62 มุกดาลัย

หอประชุม

หอประชุม

ลําดับที่ 1-31 สนามกีฬากลาง

โรงยิม

โรงยิม

ลําดับที่ 31-62 สนามกีฬากลาง

โรงยิม

โรงยิม

ลําดับที่ 1-31 สนามกีฬากลาง

โรงยิม

โรงยิม

ลําดับที่ 31-61 สนามกีฬากลาง

โรงยิม

โรงยิม

ลําดับที่ 1-31 มุกดาลัย

หอประชุม

หอประชุม

ลําดับที่ 31-61 มุกดาลัย

หอประชุม

หอประชุม

ลําดับที่ 1-61 ผึ่งแดดวิทยาคาร

หอประชุม

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 ผึ่งแดดวิทยาคาร

หอประชุม

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 ผึ่งแดดวิทยาคาร

หอประชุม

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 ผึ่งแดดวิทยาคาร

ห้องสมุด

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 ผึ่งแดดวิทยาคาร

ห้องสมุด

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 ผึ่งแดดวิทยาคาร

ห้องสมุด

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-20 ผึ่งแดดวิทยาคาร

ใต้ถุนอาคาร 2

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 21-40 ผึ่งแดดวิทยาคาร

ใต้ถุนอาคาร 2

08.30-16.30น.

08.00 น.เป็นต้นไป

08.00 น.เป็นต้นไป
08.00 น.เป็นต้นไป
08.00 น.เป็นต้นไป

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
3.1 การงานอาชีพ
26 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ป.4-6

ทีม 3 คน

27 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ม.1-3

ทีม 3 คน

28 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

ป.4-6

ทีม 3 คน

29 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่

ม.1-3

ทีม 3 คน

30 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ)

ป.4-6

ไม่เกิน 6 คน

31 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ)

ม.1-3

ไม่เกิน 6 คน

32 การแข่งขันโครงงานอาชีพ

ป.4-6

ทีม 3 คน










ฉบับร่าง
สูจิบัตรการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63" ประจําปีการศึกษา 2556
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหาร
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมการแข่งขัน

ระดับชั้น

ประเภท

วันที่แข่งขัน

เขตที่

การแข่งขัน

8 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 12 ธ.ค. 56 13 ธ.ค. 56

แข่งขัน


33 การแข่งขันโครงงานอาชีพ

ม.1-3

ทีม 3 คน





สถานที่แข่งขัน

อาคาร

ห้อง

เวลา

ลําดับที่ 41-62 ผึ่งแดดวิทยาคาร

ใต้ถุนอาคาร 2

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-20 ผึ่งแดดวิทยาคาร

ใต้ถุนอาคาร

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 21-40 ผึ่งแดดวิทยาคาร

ใต้ถุนอาคาร

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 41-61 ผึ่งแดดวิทยาคาร

ใต้ถุนอาคาร

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 ผึ่งแดดวิทยาคาร

เต๊นท์

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 ผึ่งแดดวิทยาคาร

เต๊นท์

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 คําชะอีพิทยาคม

หอประชุม

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 คําชะอีพิทยาคม

หอประชุม

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 คําชะอีพิทยาคม

หอประชุม

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 คําชะอีวิทยาคาร

หอประชุม

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 คําชะอีวิทยาคาร

หอประชุม

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 คําชะอีวิทยาคาร

หอประชุม

08.30-16.30น.

ลําดับที่ 1-61 ชุมชนบ้านคําชะอี

อาคารอนุบาล

08.30-16.30น.
08.30-16.30น.

34 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง

ป.4-6

ทีม 3 คน

35 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น

ม.1-3

ทีม 3 คน

36 การแข่งขันแปรรูปอาหาร

ป.4-6

ทีม 3 คน

37 การแข่งขันแปรรูปอาหาร

ม.1-3

ทีม 3 คน

38 การแข่งขันทําอาหาร ขนมช่อม่วง

ป.4-6

ทีม 3 คน

39 การแข่งขันทําอาหาร แกงมัสมั่น

ม.1-3

ทีม 3 คน

ป.4-6
40 การแข่งขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) - อาหารหวาน(ขนมไทย

ทีม 3 คน

41 การแข่งขันทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) - อาหารหวาน(ขนมไทย
ม.1-3

ทีม 3 คน

42 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้

ป.4-6

ทีม 3 คน

43 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้

ม.1-3

ทีม 3 คน



ลําดับที่ 1-61 ชุมชนบ้านคําชะอี

อาคารอนุบาล

ป.1-6

ทีม 8-10 คน



ลําดับที่ 1-30 บ้านหว้านใหญ่

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 31-61 บ้านหว้านใหญ่

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-30 สามขามิตรภาพที่ 3

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 31-61 สามขามิตรภาพที่ 3

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-30 ร.ร.น้ําเที่ยงวันครู 2501

เวทีกลางแจ้ง

เวที

09.30-16.00น.











4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4.1 สาระนาฏศิลป์
44 การแข่งขันรําวงมาตรฐาน


45 การแข่งขันรําวงมาตรฐาน

ม.1-3

ทีม 8-10 คน




46 การแข่งขันระบํามาตรฐาน

ป.1-6

ทีม 6-12 คน



ฉบับร่าง
สูจิบัตรการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63" ประจําปีการศึกษา 2556
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหาร
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมการแข่งขัน

ระดับชั้น

ประเภท

วันที่แข่งขัน

เขตที่

การแข่งขัน

8 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 12 ธ.ค. 56 13 ธ.ค. 56

แข่งขัน


47 การแข่งขันระบํามาตรฐาน

ม.1-3

ทีม 6-12 คน




48 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ป.1-6 ทีมไม่เกิน 12 คน




49 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ม.1-3 ทีมไม่เกิน 12 คน




50 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ป.1-6 ทีมไม่เกิน 16 คน




51 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ม.1-3 ทีมไม่เกิน 16 คน




52 การแข่งขันการแสดงตลก

ม.1-3

ทีม 3-5 คน




53 การแข่งขันมายากล

ม.1-3

ที่ม 2 คน




สถานที่แข่งขัน

ห้อง

เวลา

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-30 ร.ร.บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สหอประชุ
งเคราะห์ม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 31-61 ร.ร.บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สหอประชุ
งเคราะห์ม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-30 หว้านใหญ่วิทยา

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 31-61 หว้านใหญ่วิทยา

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-30 มุกดาลัย

เวทีกลางแจ้ง

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 31-61 มุกดาลัย

เวทีกลางแจ้ง

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-30 เมืองใหม่

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 31-61 เมืองใหม่

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-30 เซนยอต์แซฟมุกดาหาร

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 31-61 เซนยอต์แซฟมุกดาหาร

หอประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-30 คําอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา

ใต้ถุนอาคาร 2

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 31-61 คําอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา

ใต้ถุนอาคาร 2

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-30 ชุมชนศรีบุญเรือง

ห้องประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 31-61 ชุมชนศรีบุญเรือง

ห้องประชุม

เวที

09.30-16.00น.

ลําดับที่ 1-61 สนามศาลากลางจังหวัด

เวทีใหญ่

เวที

08.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 สนามกีฬากลาง

เวทีใหญ่

เวที

08.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 สนามกีฬากลาง

เวทีใหญ่

เวที

08.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ร.ร.น้ําเที่ยงวันครู 2501

อาคาร
เวทีกลางแจ้ง

4.1 สาระดนตรี
54 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก* ประมาณ 20 ทีม

ม.1-3 ทีมไม่เกิน 40 คน



หรือ ม.1-6
55 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข*

ม.1-3 ทีมไม่เกิน 40 คน
หรือ ม.1-6




ฉบับร่าง
สูจิบัตรการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63" ประจําปีการศึกษา 2556
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหาร
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมการแข่งขัน

ระดับชั้น

ประเภท

วันที่แข่งขัน

เขตที่

การแข่งขัน

8 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 12 ธ.ค. 56 13 ธ.ค. 56

แข่งขัน

สถานที่แข่งขัน

อาคาร

ห้อง

เวลา

5. ภาษาต่างประเทศ
56 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ป.1-3

เดี่ยว




57 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ป.4-6

เดี่ยว




58 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ม.1-3

เดี่ยว




ลําดับที่ 1-30 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A301,A304

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A301,A304

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A309,A307

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A309,A307

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A209,A207

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A209,A207

09.00 น.เป็นต้นไป

59 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)

ป.1-3

เดี่ยว



ลําดับที่ 1-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A201

09.00 น.เป็นต้นไป

60 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)

ป.4-6

เดี่ยว



ลําดับที่ 1-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A301

09.00 น.เป็นต้นไป

61 การแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee)

ม.1-3

เดี่ยว



ลําดับที่ 1-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A309

09.00 น.เป็นต้นไป

62 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)

ป.4-6

เดี่ยว

ลําดับที่ 1-30 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

E1-2(ชั้น3)

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

E1-2(ชั้น3)

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

E3-4(ชั้น3)

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

E3-4(ชั้น3)

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

EP207 (ชั้น 2) 09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

EP207 (ชั้น 2) 09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

EP205 (ชั้น 2) 09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

EP205 (ชั้น 2) 09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-20 บํารุงพงศ์อุปถัมภ์

หอประชุม

หอประชุม

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 21-40 บํารุงพงศ์อุปถัมภ์

หอประชุม

หอประชุม

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 41-61 บํารุงพงศ์อุปถัมภ์

หอประชุม

หอประชุม

09.00 น.เป็นต้นไป




63 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)

ม.1-3

เดี่ยว




64 การแข่งขัน (Multi Skills Competition)

ป.4-6

เดี่ยว




65 การแข่งขัน (Multi Skills Competition)

ม.1-3

เดี่ยว




66 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit

ม.1-3

ทีม 5 คน





ฉบับร่าง
สูจิบัตรการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63" ประจําปีการศึกษา 2556
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหาร
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมการแข่งขัน

67 การแข่งขันพูดภาษาจีน

ระดับชั้น
ป.4-6

ประเภท

วันที่แข่งขัน

เขตที่

การแข่งขัน

8 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 12 ธ.ค. 56 13 ธ.ค. 56

แข่งขัน

เดี่ยว

ม.1-3

เดี่ยว

อาคาร

ห้อง

เวลา

ลําดับที่ 1-30 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

สามัญ

1และ2

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

สามัญ

1และ2

09.00 น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

สามัญ

3และ4

09.00 น.เป็นต้นไป



ลําดับที่ 31-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

สามัญ

3และ4

09.00 น.เป็นต้นไป




68 การแข่งขันพูดภาษาจีน

สถานที่แข่งขัน



69 การแข่งพูดภาษาญี่ปุ่น

ม.1-3

เดี่ยว



ลําดับที่ 1-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

พาณิชย์

A207 ชั้น 2

09.00 น.เป็นต้นไป

70 ASEAN QUIZ(ตอบปัญหาอาเซียน)

ป.4-6

ทีม 2 คน



ลําดับที่ 1-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

E1-4(ชั้น3)

09.00 น.เป็นต้นไป

71 ASEAN QUIZ(ตอบปัญหาอาเซียน)

ม.1-3

ทีม 2 คน



ลําดับที่ 1-61 ว.การอาชีพฯนิคมคําสร้อย

อุตสาหกรรม

EP205,207 (ชั้น09.00 น.เป็นต้นไป

ป.1-6

เดี่ยว

ลําดับที่ 1-30 บ้านกุดแข้

ใต้ถุนอาคาร 5

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 บ้านกุดแข้

ใต้ถุนอาคาร 5

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 บ้านเหมืองบ่า

หอประชุม

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 บ้านเหมืองบ่า

หอประชุม

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 ทีโอเอวิทยา

ใต้ถุนอาคาร

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ทีโอเอวิทยา

ใต้ถุนอาคาร

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 คําชะอีวิทยาคาร

อาคาร 3

ห้องประชุม

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 คําชะอีวิทยาคาร

อาคาร 4

ห้องประชุม

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 น้ําเที่ยงวันครู 2501

หอประชุม

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 น้ําเที่ยงวันครู 2501

หอประชุม

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

กิจกรรมท้องถิ่น

72 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง)




73 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง)*

ม.1-3

เดี่ยว



หรือม.1-6
74 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด)

ป.1-6


เดี่ยว




75 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด)*

ม.1-3

เดี่ยว



หรือม.1-6
76 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ)

ป.1-6


เดี่ยว




77 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ)*

ม.1-3
หรือม.1-6

เดี่ยว




ลําดับที่ 1-30 หนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์ใต้ถุนอาคาร

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 หนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์ใต้ถุนอาคาร

09.00น.เป็นต้นไป

ฉบับร่าง
สูจิบัตรการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63" ประจําปีการศึกษา 2556
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหาร
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรมการแข่งขัน

78 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน)

ระดับชั้น
ป.1-6

ประเภท

วันที่แข่งขัน

เขตที่

การแข่งขัน

8 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 56 12 ธ.ค. 56 13 ธ.ค. 56

แข่งขัน

เดี่ยว




79 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน)*

ม.1-3

เดี่ยว



หรือม.1-6
80 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)

ป.1-6 ทีมไม่เกิน 30 คน






81 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง)*

ม.1-3 ทีมไม่เกิน 30 คน
หรือม.1-6





สถานที่แข่งขัน

อาคาร

ห้อง

เวลา

ลําดับที่ 1-30 ชุมชนบ้านคําชะอี

หอประชุม

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ชุมชนบ้านคําชะอี

หอประชุม

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-30 ผึ่งแดดวิยาคาร

อาคารอํานวยการ

ห้องประชุม

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 31-61 ผึ่งแดดวิยาคาร

อาคารอํานวยการ

ห้องประชุม

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-20 สวนสุขภาพ

เวทีสวนสุขภาพ

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 21-40 สวนสุขภาพ

เวทีสวนสุขภาพ

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 41-61 สวนสุขภาพ

เวทีสวนสุขภาพ

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 1-20 สนามศาลกลางจังหวัด

เวทีศาลากลาง

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 21-40 สนามศาลกลางจังหวัด

เวทีศาลากลาง

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

ลําดับที่ 41-61 สนามศาลกลางจังหวัด

เวทีศาลากลาง

เวที

09.00น.เป็นต้นไป

* หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เปิดสอนในระดับม.1-3 หรือ ม.1-6 ซึ่งเป็นโรงรึยนขยายโอกาส สามารถเข้าแข่งขันได้

