สนามการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี 2557
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันที่ 27-30 ตุลาคม 2557
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ที่

สาระการเรียนรู/้ กิจกรรม

สถานทีแ่ ข่งขัน

วันที่
เวลา
28-ต.ค.

ห้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6
สพป.มค. เขต 1
สารคามมุนี
2 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-6
สพป.มค. เขต 1
ITEC
3 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6 สพป.มค. เขต 1
ITEC
4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ชาย ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ หญิง ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
6 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง
เวทีกลางแจ้ง
7 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง
เวทีกลางแจ้ง
8 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง
เวทีกลางแจ้ง
9 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง
เวทีกลางแจ้ง
10 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง
เวทีกลางแจ้ง
11 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง
เวทีกลางแจ้ง
12 การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
13 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมือง
สนาม
14 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง
ห้องสมุด
15 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพนื้ เมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
16 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพนื้ เมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
17 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพนื้ เมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
18 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพนื้ เมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
19 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพนื้ เมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
20 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพนื้ เมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
21 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพนื้ เมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6
โรงเรียนหลักเมือง อาคารเอนกประสงค์
22 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1- ม.3
โรงเรียนอนุบาล มค. อนุบาล มค. ลานเพลิน
23 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
โรงเรียนอนุบาล มค. อนุบาล มค. ลานเพลิน
24 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
โรงเรียนอนุบาล มค. อาคารปฐมวัย ห้อง
25 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุม้ ป.1-ป.6
อง 1/1
อบ. 1/2
โรงเรียนอนุบาล มค. ห้อบ.
26 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
โรงเรียนอนุบาล มค. อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร
27 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
โรงเรียนอนุบาล มค. อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร
28 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
โรงเรียนอนุบาล มค. สนามฟุตซอล
29 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
โรงเรียนอนุบาล มค. สนามฟุตซอล
30 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
โรงเรียนพระกุมารฯ ห้องประชุมชั้น 3
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สนามแข่งขัน สพป.มค.1 - หน้า 1 -

ที่
31
32
33
34
35
36
37

สาระการเรียนรู/้ กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุม่ สักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันการท้าอาหาร น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

สถานทีแ่ ข่งขัน
โรงเรียนพระกุมารฯ
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ห้อง
หอประชุมฝั่งประถม
หอประชุมฝังประถม
เต็นท์ 1-2
หน้าห้องสมุด
ห้อง ป.2/3-2/4
ห้อง ป.3/1-3/2
ห้อง ป.5/1-5/2

วันที่
28-ต.ค.
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