สนามการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี 2557
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

เวลา

1

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/1



08.00 น.

2

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/2



08.00 น.

3
4

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอาคารอนุบาล

5

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/4

6

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมอาคารอนุบาล

7

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/4

8

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป.มค.1 ห้อง ITEC

 08.00 น.
30-ต.ค. 08.00 น.

9

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป.มค.1 ห้อง ITEC

30-ต.ค. 13.00 น.

10

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3

11

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3

12

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1

13

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจาวัน ประเภท
นักเรียน ทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/2



08.00 น.
08.00 น.



08.00 น.



08.00 น.



08.00 น.



08.00 น.




08.00 น.
08.00 น.


สนามแข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม - หน ้า 1 -

สนามการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี 2557
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่
1
2
3

รายการแข่งขัน

สถานที่

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝังประถม

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุดหน้าห้องคอมฯ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุดหน้าห้องคอมฯ

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

เวลา
08.00 น.


08.00 น.

08.00 น.


4

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม

5

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุม่ สักการะ ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม

6
7

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/2 - 1/3

8

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝังประถม

9

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป. 1/2



08.00 น.

10

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝังประถม



08.00 น.

11

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1



08.00 น.

12

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1-2



08.00 น.





08.00 น.
08.00 น.
08.00 น.





08.00 น.

08.00 น.

สนามแข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม - หน ้า 2 -

ที่
14

รายการแข่งขัน

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

สถานที่

เวลา

การแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1-2

การแข่งขันการทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1

การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 3

17

การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1-2

ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน

18

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษาหน้าห้องสมุด

19

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

08.00 น.

ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน

15
16

20

21
22
23
24
25

การแข่งขันการทาอาหาร ประเภทนักเรียนทีม่ ีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

08.00 น.

08.00 น.

08.00 น.


โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ป.1-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุดหน้าห้องคอมฯ

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุดหน้าห้องคอมฯ



08.00 น.



08.00 น.



08.00 น.



08.00 น.



08.00 น.

สนามแข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม - หน ้า 3 -

ที่

รายการแข่งขัน

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

สถานที่

26

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญ
ั ญา ป.1-ป.6

27

การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม หอประชุมฝั่งประถม
ทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

28

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

29

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง เต็นท์ 1
ทีม่ ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา หน้าห้องสมุดหน้าห้องคอมฯ

เวลา



08.00 น.



08.00 น.



08.00 น.



08.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
ที่
1
2

รายการแข่งขัน
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu
Speech
การแข่งขัป.1-ป.3
นการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

สถานที่
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/3-2/4



08.00 น.

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/13/2
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/3-2/4



08.00 น.

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/3



08.00 น.



08.00 น.

4

Speech
การแข่งขัป.4-ป.6
นการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu
Speech
การแข่งขัม.1-ม.3
นกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

5

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/4

6

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง 3/1

7

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/3-2/4

3

เวลา






08.00 น.

08.00 น.
08.00 น.

สนามแข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม - หน ้า 4 -

ที่

รายการแข่งขัน

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

สถานที่

8

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/2-3/3

9

การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/1-3/2

10

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/4

11

การแข่งขันการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

12

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.5/1-5/2

13

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/1

14

การแข่งขันการพูดภาษาญีป่ นุ่ ม.1-ม.3

15

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/1
ป.4-ป.6

16

การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/2



เวลา
08.00 น.
08.00 น.



 08.00 น.
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
08.00 น.



ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน

08.00 น.
08.00 น.




08.00 น.

สนามแข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม - หน ้า 5 -

สนามแข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม - หน ้า 6 -

สนามแข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม - หน ้า 7 -

