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รายชื่อศูนย์ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับ กลุ่มสาระ/กิจกรรม
ผู้ประสานงาน
1 ภาษาไทย
นางสาวรัชช์ชา เจริญ
นางสาวพิมศิณี พุทธชาติ
2 ภาษาต่างประเทศ นางสาวประภัสสร อสิพงษ์
นางสาวนภาภรณ์ ต้นพุดซา
3 วิทยาศาสตร์
นางสาวสมสกุล นึกชอบ
4 คอมพิวเตอร์
นายอาคม กองธรรม
5 ศิลปะ/ดนตรี
รังษฤทธิ์ เครือบุดดา

6
7
8
9

สุขศึกษาฯ
นาฏศิลป์
พัฒนาผู้เรียน
ทัศนศิลป์

10

คณิตศาสตร์

11

หุ่นยนต์

12

ท้องถิ่น

13
14
15
16
17

สังคมศึกษาฯ
นักบินน้อย
การงานอาชีพ
การศึกษาพิเศษฯ
พัฒนาผู้เรียน

18

ภาษาอังกฤษ

ตาแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

นายเอกรัตน์ ลัยโกหา
นางสาวกรณ์ทิวา รสสุนทร

ครู
ครู
ครู
ครู

นายอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์
ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์ วิเศษสังข์
นายจิรศักดิ์ ใจเรือง
นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ
นางสาวลจิดา ธรรมณีย์
นายก่อโชค ต่อนคาสนธิ์
นางสาวอัจฉริยา วุทธิโท
นายศักดนัย สืบเสน
นายเฉลิม บัว
นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

นายโกสัลล์ จุลเหลา
นางสาวนันทพร กตะศิลา
ครูไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดิ์

นายธนากร ศรีดารา
นายจรศักดิ์ ใจเรือง
นางสาวสุภัตตรา บุญภามา
นางสาวขวัญใจ งามพันธ์
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โรงเรียน

เบอร์โทร
ขุขันธ์
096-9479556
081-8805125
ปรางค์กู่
063-9653242
ปรางค์กู่
095-5695853
ศรีสะเกษวิทยาลัย
088-7260771
ยางชุมน้อยพิทยาคม 080-4893797
กันทรลักษ์วิทยา
061-1390380
ศรีสะเกษวิทยาลัย
089-6242341
สตรีสิริเกศ
093-3246272
ไกรภักดีวิทยาคม
098-6249635
088-1248312
สิริเกศน้อมเกล้า
0816691547
ศรีสะเกษวิทยาลัย
063-9061500
ศรีรัตนวิทยา
087-337695
โนนค้อวิทยาคม
085-7680847
โนนค้อวิทยาคม
092-9876412
กันทรารมณ์
087-8732594
กันทรารมณ์
085-4794706
กันทรารมณ์
กันทรารมณ์
0637547323
ไกรภักดีวิทยาคม
088-1248312
098-6249635
กาแพง
083-3297518
จตุรภูมิพิทยาคาร
081-2821713
เฉลิมพระเกียรติ
089-7188368
เบญจลักษ์พิทยา
093-8902391
ศรีรัตนวิทยา
ศรีรัตนวิทยา
083-7337695
สตรีสิริเกศ
089-4231242
สตรีสิริเกศ
087-2515193
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายชื่อศูนย์ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดยโสธร
กิจกรรม
ผู้ประสานงาน
โรงเรียน
สถานที่แข่งขัน
เบอร์ติดต่อ
นางวิรากรณ์ บารุงภักดิ์
เลิงนกทา
087-7724285
ภาษาไทย
นางสาวดวงโชติกาล วงศ์ทอง เลิงนกทา
ยโสธรพิทยาคม 088-5842548
นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์ ห้องแซงฯ
093-0406886
คณิตศาสตร์
นายสุเมธ โพธิ์ใข
ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 087-2412694
วิทยาศาสตร์
นายเมธี หินทอง
คาเขื่อนแก้วฯ ยโสธรพิทยาคม 083-1296171
สังคมศึกษา ศาสนา
นายไชยา คาแผง
มหาชนะชัยฯ
ยโสธรพิทยาคม 081-2635685
และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพล
นายอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์
ยโสธรพิทยาคม 0816691547
ศึกษา
นางสาวธัญธิดา วอทอง
099-6200531
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ปุาติ้ววิทยา
ยโสธรพิทยาคม
นางพงศ์พยนต์ ไชยยงค์
062-1987269
นางเบญจมาศ จันทะมาลา โพนทันเจริญวิทย์
084-0367396
ศิลปะ-ดนตรี
นายอนุพงศ์ กิ่งมิ่งแฮ
โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธรพิทยาคม 093-4148535
นายฉลาดพงค์ ละเลิศ
ราชประชาฯ28
087-2546212
ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายสุรสิทธิ์ กองสินแก่ง
ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 090-2753729
ภาษาต่างประเทศ นางสาวอรุณี ศรีวะรมย์
ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 0951329715
ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุน
กิจกรรมพัฒนา
นายคมสัน เสาหงษ์
ยโสธรพิทยาคม 0910123423
ผู้เรียน
นายศราวุธ โชติสวุ รรณ
คอมพิวเตอร์
สมเด็จฯ
ยโสธรพิทยาคม 093-0708868
นางนุชนาฏ โชติสุวรรณ
หุ่นยนต์
นายพิสันต์ โพนทัน
เมืองกลางฯ
เมืองกลางฯ
091-0121739
การงานอาชีพ
นางวราภรณ์ ค้าคล่อง
ยโสธรพิทยาสรรค์
081-2612687
เรียนร่วม ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
นายวัชระ หมื่นแสน
น้าคาวิทยา
ยโสธรพิทยาคม 086-6422644
เรียนร่วม - การงาน นายทินกร จักษุทิพย์
คาเตยวิทยา
084-3927120
อาชีพและ
เทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรม นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญ
กุดชุมวิทยาคม ยโสธรพิทยาคม 098-3671295
อีสาน
พานิชย์
นักบินน้อย
นายฤทธิ์ไกร ธงชัย
สิงห์สามัคคีฯ
087-0459171
นางสาวสุกัลยา พงษ์สุวรรณ
094-2647651
ภาษาอังกฤษ
ทรายมูลวิทยา ยโสธรพิทยาคม
นางประภาภร ทองน้อย
090-2366687
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ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ที่
วัน เดือน ปี
รายการ
ผู้ดาเนินการ
- ประชุมเจ้าหน้าที่แอดมินของเขตพื้นที่การศึกษา
และเจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์

1

7 กันยายน 2560

2

8 - 17 กันยายน 2560

3

- โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขัน โดยใช้รหัสที่เขตพื้นที่
18 - 30 กันยายน 2560 การศึกษามอบให้
- เปิดรับสมัครกรรมการผ่านระบบ

4

10 ตุลาคม 2560

5

11-15 ตุลาคม 2560

- เจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมของแต่ละศูนย์ที่จัดแข่งขัน
เตรียมข้อมูลและความพร้อมในการรับสมัคร

เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่าย
ฯ และโรงเรียน
ศูนย์, เครือข่ายฯ และ
โรงเรียน
ศูนย์, เครือข่ายฯ และ
โรงเรียน

- ศูนย์ทุกศูนย์ส่งคาสั่งกรรมการจัดการแข่งขัน
- เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่าย
ฯ และโรงเรียน

- เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่าย
ฯ และโรงเรียน

6

30 ตุลาคม 2560

- ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดศรีสะเกษ)

เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่าย
ฯ จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร

7

31 ตุลาคม 2560

- ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (จังหวัดยโสธร)

เขตพื้นที่, ศูนย์, เครือข่าย
ฯ และโรงเรียน

8
9

2 – 6 พฤศจิกายน 2560 - จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10 พฤศจิกายน 2560 - ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

10

7-10 พฤศจิกายน 2560 - ศูนย์จัดการข้อมูลและสรุปผลการแข่งขันส่งเขตพื้นที่

11

11-14 พฤศจิกายน 2560 - เปิดแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ครั้งที่ 2

12

15 พฤศจิกายน 2560

- ดาเนินการเสร็จสิ้น พร้อมโอนข้อมูลไประดับภาค

13

17 - 19 ธันวาคม 2560 - การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ศูนย์, เครือข่ายฯ
และโรงเรียน
ศูนย์, เขตพื้นที่
ศูนย์, เครือข่ายฯ และ
โรงเรียน
ศูนย์, เครือข่ายฯ และ
โรงเรียน
เขตพื้นที่, และโรงเรียน
โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
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การจัดการข้อมูลศูนย์แข่งขันสถานที่สาหรับแข่งขัน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ลาดับ
1
2
3
4

สถานทีจ่ ังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนขุขันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกาแพง
โรงเรียนปรางค์กู่
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
สถานที่จังหวัดยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
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ตารางการแข่งขันแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดศรีสะเกษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

|7

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ภาษาไทย
กิจกรรม
สถานที่
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ห้อง 112,113
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ห้อง 114,115
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ห้อง 117,118
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ห้อง 122,123
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ห้อง 124,125
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 1 ห้อง 126,127
การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 2 ห้อง 221,223
การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 2 ห้อง 225,227
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
ห้อง 622,623,624
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
ห้อง 625,626,627
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3
โรงเรียนขุขันธ์ หอประชุมรวมใจภักดิ์
[ทีม 2 คน]
ห้อง หอประชุมรวมใจภักดิ์
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (8 บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขุขันธ์ หอประชุมรวมใจภักดิ์
[ทีม 2 คน]
ห้อง หอประชุมรวมใจภักดิ์
การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ห้อง 632,633
การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนขุขันธ์ อาคาร 6 ห้อง 636,637

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-16.00
9.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00

3 พ.ย. 2560

09.00-16.00

3 พ.ย. 2560

09.00-16.00

3 พ.ย. 2560

09.00-16.00

3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560

09.00-16.00
09.00-16.00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ตารางการแข่งขันหมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร5 ชั้น 2
ห้อง 511-514
โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร5 ชั้น 3
ห้อง 521-524
โรงเรียนกันทรารมณ์ K.R.โดม ชั้น 1

วันที่
3 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-11.00

3 พ.ย. 2560

09.00-11.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

โรงเรียนกันทรารมณ์ ห้องโสตทัศน
ศึกษา ชั้น 1
โรงเรียนกันทรารมณ์ K.R.โดม ชั้น 1

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

โรงเรียนกันทรารมณ์ ห้องโสตทัศน
ศึกษา ชั้น 1
โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร3 ชั้น 1
ห้อง K.R.ICT
โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร3 ชั้น 2
ห้อง 317-318
โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-11.30

3 พ.ย. 2560

09.00-11.30

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

3

9

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

10

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

11
12

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2
โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2

4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560

09.00-16.30
09.00-16.30

4
5
6
7
8

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ลาดับ
กิจกรรม
13 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
14

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร1 ชั้น 2
ห้อง 114-115
โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร1 ชั้น 2
ห้อง 116-117

วันที่
4 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-11.00

4 พ.ย. 2560

09.00-11.00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ตารางการแข่งขันหมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
[ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
[ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
[ทีม 3 คน]
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
[ทีม 3 คน]
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
[ทีม 3 คน]
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจ
เจริญไทย และ ห้อง 3101
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจ
เจริญไทย และ ห้อง 3101
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ลานชั้น 1
อาคาร9
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ลานชั้น 1
อาคาร9
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงอาหารใหม่

วันที่
2 พ.ย. 2560

เวลา
08.30-17.00น.

3 พ.ย. 2560

08.30-17.00น.

2 พ.ย. 2560

08.30-17.00น.

3 พ.ย. 2560

08.30-17.00น.

2 พ.ย. 2560

08.30-17.00น.

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงอาหารใหม่

3 พ.ย. 2560

08.30-17.00น.

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ห้องประชุม ชุมพลนิทรรศน์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
อาคารอเนกประสงค์ ๒ (ยิม2)
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดม
อุตสาหกรรม
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดม
อุตสาหกรรม

2 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

08.30-17.00น.

3 พ.ย. 2560

08.30-17.00น.

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

08.30-17.00น.
08.30-17.00น.
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ลาดับ
กิจกรรม
11 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
12 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
13 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
[ทีม 3 คน]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
หอประชุม,สนามฟุตบอล
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
หอประชุม,สนามฟุตบอล
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
หอประชุม,สนามฟุตบอล

วันที่
2 พ.ย. 2560

เวลา
08.30-16.30น.

2 พ.ย. 2560

08.30-16.30น.

2 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560

08.30-16.30น.

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ตารางการแข่งขันหมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กิจกรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 [ทีม 20 คน]
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 [ทีม 20 คน]
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 [ทีม 10 คน]

สถานที่
โรงเรียนกาแพง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628
โรงเรียนกาแพง อาคาร 6 ชั้น ุ3 ห้อง 638
โรงเรียนกาแพง หอประชุม 2
โรงเรียนกาแพง หอประชุม 2
โรงเรียนกาแพง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน
โรงเรียนกาแพง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513
โรงเรียนกาแพง หอประชุม 1
โรงเรียนกาแพง หอประชุม 1
โรงเรียนกาแพง อาคาร 6 ชั้น 1
โรงเรียนกาแพง หอประชุมห้องสมุดเก่า
โรงเรียนกาแพง อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนกาแพง อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนกาแพง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยธรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

เวลา
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 [ทีม 10 คน]
2

การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 [ทีม 10 คน]

3

การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
[ทีม 10 คน]
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
[ทีม 10 คน]
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
[ทีม 2 คน]

4
5
6

สถานที่
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
หอประชุมโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
หอประชุมโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
หอประชุมโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
หอประชุมโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
อาคารเฟื้องฟูา ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
อาคารเฟื้องฟูา ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่
2 พ.ย. 2560

เวลา
08:30 เป็นต้นไป

3 พ.ย. 2560

08:30 เป็นต้นไป

3 พ.ย. 2560

08:00 - 12:00

3 พ.ย. 2560

13:00 - 17:00

2 พ.ย. 2560

08:30 - 12:00

3 พ.ย. 2560

08:30 - 12:00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

| 14

ตารางการแข่งขันหมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กิจกรรม
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

สถานที่
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433,434
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435,436
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424,425
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม หอประชุม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม หอประชุม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426,427
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โรงฝึกอุตสาหกรรม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม หอประชุม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม หอประชุม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม หอประชุม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม บริเวณสวนปุา
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม บริเวณสวนปุา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

วันที่
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

เวลา
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ลาดับ
กิจกรรม
21 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
[ทีม 9 คน]
22 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 [ทีม 15 คน]
23 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
[ทีม 12 คน]
24 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 [ทีม 21 คน]
25 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม 6 คน]
26
27
28
29
30
31
32

สถานที่
โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม

วันที่
4 พ.ย. 2560

โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม

4 พ.ย. 2560

โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม

4 พ.ย. 2560

โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ห้อง หอประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หอประชุม ห้อง หอประชุม
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 [ทีม 6 คน] สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หอประชุม ห้อง หอประชุม
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนามฟุตซอล(โดม)
[ทีม 40 คน]
ห้อง สนามฟุตซอล(โดม)
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนามฟุตซอล(โดม)
[ทีม 40 คน]
ห้อง สนามฟุตซอล(โดม)
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคาร
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

4 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
6 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
5 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

เวลา
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ลาดับ
กิจกรรม
33 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
34 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
35 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
36 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
37 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1ม.3 [เดี่ยว]
38 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4ม.6 [เดี่ยว]
39 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1ม.3 [เดี่ยว]
40 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4ม.6 [เดี่ยว]
41 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
42 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
43 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

วันที่
3 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

4 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

3 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

4 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

3 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

4 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

3 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

4 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

3 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

4 พ.ย. 2560

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

3 พ.ย. 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

เวลา

| 18

ลาดับ
กิจกรรม
44 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
45 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.1-ม.3 [ทีม 12 คน]
46 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.4-ม.6 [ทีม 12 คน]
47 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม
40 คน]
48 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 [ทีม
40 คน]

สถานที่
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาคารเรียน

วันที่
4 พ.ย. 2560

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุม ห้อง กิจเจริญ
ไทย
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุม ห้อง กิจเจริญ
ไทย
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุม ห้อง กิจเจริญ
ไทย
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุม ห้อง กิจเจริญ
ไทย

5 พ.ย. 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

5 พ.ย. 2560
6 พ.ย. 2560
6 พ.ย. 2560

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

เวลา
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จัดการตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 10 คน]

สถานที่
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องชุมพลนิทรรศน์

วันที่
4 พ.ย. 2560

เวลา
09.00

2

การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 [ทีม 10 คน]

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องชุมพลนิทรรศน์

4 พ.ย. 2560

09.00

3

การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 12 คน]

2 พ.ย. 2560

09.00

4

การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.4-ม.6 [ทีม 12 คน]

2 พ.ย. 2560

09.00

5

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม 12 คน]

2 พ.ย. 2560

09.00

6

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 [ทีม 12 คน]

2 พ.ย. 2560

09.00

7

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม 16 คน]

2 พ.ย. 2560

09.00

8

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 [ทีม 16 คน]

2 พ.ย. 2560

09.00

9

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 [ทีม 5 คน]

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หอประชุมนันทพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หอประชุมนันทพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หอประชุมนันทพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หอประชุมนันทพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หอประชุมนันทพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หอประชุมนันทพันธ์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องชุมพลนิทรรศน์

4 พ.ย. 2560

09.00

10

การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 [ทีม 2 คน]

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องชุมพลนิทรรศน์

4 พ.ย. 2560

09.00

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กิจกรรม
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]

สถานที่
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ภาษาจีน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องภาษาญี่ปุน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ERIC
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องประชุมเกศสิริ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องประชุมชมพู-ขาว
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 737
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 717
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560

เวลา
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
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ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28

กิจกรรม
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 737
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 737
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง Lab ภาษาอังกฤษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

วันที่
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

เวลา
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
09.00
09.00
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม 8 คน]
2

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 [ทีม 6 คน]

3

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 [ทีม 10 คน]

4

6

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

7

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

8

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

9

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

5

สถานที่
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สนามหน้าเสาธงโรงเรียน

วันที่
4 พ.ย. 2560

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สนามฟุตซอล
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารต้นสน
ห้อง 214,215
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปริชาต
โรงเรียนสิริเกษน้อมเกล้า ห้อง 431,432,433
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปริชาต
โรงเรียนสิริเกษน้อมเกล้า ห้อง 434,435,436
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า บริเวณไต้ถุนอาคารลาดวน

4 พ.ย. 2560

โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ข้างห้องโสตอาคารปริชาต
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

4 พ.ย. 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

เวลา
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กิจกรรม
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]

สถานที่
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4
ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4
ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4
ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุม

วันที่
2 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

4 พ.ย. 2560

09.00-14.00

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน] โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุม
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน] โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4
ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4
[ทีม 2 คน]
ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4
[ทีม 2 คน]
ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4
[ทีม 2 คน]
ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 , 3
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4
ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร 4
[ทีม 2 คน]
ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560

09.00-14.00
09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

4 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-14.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ลาดับ
12
13
14

กิจกรรม
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
[ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
[ทีม 3 คน]
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุม

วันที่
3 พ.ย. 2560

เวลา
09.00 เป็นต้นไป

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุม

3 พ.ย. 2560

09.00 เป็นต้นไป

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุม

2 พ.ย. 2560

09.00 - 14.00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์
หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

เวลา
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
3 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
4

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

5

7

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ม.1-ม.3 [ทีม 6 คน]
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
[ทีม 6 คน]
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

8

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

9

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
[ทีม 3 คน]
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

6

10

สถานที่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
สนามบาสเก็ตบอล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
สนามบาสเก็ตบอล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ลานตาลคู่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ลานตาลคู่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
หอประชุมแม่ฟูาหลวง ชั้น 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
หอประชุมแม่ฟูาหลวง ชั้น 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
โรงจอดรถ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
โรงจอดรถ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

วันที่
2 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-13.00

3 พ.ย. 2560

09.00-13.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00 เป็นต้นไป

3 พ.ย. 2560

09.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00
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ลาดับ
กิจกรรม
11 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
12

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

13

การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
[ทีม 3 คน]
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
[ทีม 3 คน]

14
15
16
17
18

สถานที่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง ชั้น 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง ชั้น 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง ชั้น 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง ชั้น 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
หอประชุมแม่ฟ้าหลวง ชั้น 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

วันที่
เวลา
2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
3 พ.ย. 2560 09.00-12.00
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
3
4
5
6
7

สถานที่
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว] โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
[เดี่ยว]
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา
การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223
การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่
4 พ.ย. 2560

เวลา
09.00 -16.00

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

4 พ.ย. 2560

09.00 -15.00

4 พ.ย. 2560

09.00 -15.00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
5 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
6 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
7 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
8 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
9 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
10 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารชั่วคราว

วันที่
4 พ.ย. 2560

เวลา
09.00 - 12.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารชั่วคราว

4 พ.ย. 2560

09.00 - 12.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารชั่วคราว

4 พ.ย. 2560

09.00 - 12.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารชั่วคราว

4 พ.ย. 2560

09.00 - 12.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารชั่วคราว

4 พ.ย. 2560

09.00 - 12.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
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ลาดับ
11
12
13
14
15

กิจกรรม
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

สถานที่

วันที่

เวลา

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารอเนกประสงค์

4 พ.ย. 2560

09.00 -16.00

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กาหนดช่วงชั้น [ทีม 2 คน]
2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กาหนดช่วงชั้น [ทีม 2 คน]
3 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น [ทีม 2 คน]

สถานที่
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารคอมพิวเตอร์
ห้อง คอมพิวเตอร์ 1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารคอมพิวเตอร์
ห้อง คอมพิวเตอร์ 1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อาคารคอมพิวเตอร์
ห้อง คอมพิวเตอร์ 1

วันที่
4 พ.ย. 2560

เวลา
09.00 - 12.00

4 พ.ย. 2560

09.00 - 12.00

4 พ.ย. 2560

09.00 - 12.00

ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 [ทีม 30 คน]

สถานที่
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ห้องประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

เวลา
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
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ตารางการแข่งขันแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดยโสธร
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

3

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

4

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

5

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

6

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

7

การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

8

การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

9

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

10

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 922
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 923
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 924
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 925
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 926
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 927
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 912
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 918
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 914
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 915

วันที่
เวลา
3 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30
3 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30
3 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30
3 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30
3 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30
3 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30
3 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
3 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
3 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
3 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ลาดับ
กิจกรรม
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
12
13

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]

14

การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 934
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 935
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 932
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคารศรีพิทยาคม ห้อง 933

วันที่
เวลา
3 พ.ย. 2560 09.00 - 10.00
3 พ.ย. 2560 09.00 - 10.00
3 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
3 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
5 ชั้น 2 ห้อง 525
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
5 ชั้น 2 ห้อง 525
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
5 ชั้น 3 ห้อง 531-534
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
5 ชั้น 3 ห้อง 531-534
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
5 ชั้น 3 ห้อง 535-538
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
5 ชั้น 3 ห้อง 535-538
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คน]
5 ชั้น 2 ห้อง 521-523
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 [ทีม 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คน]
5 ชั้น 2 ห้อง 521-523
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
5 ชั้น 1 ห้อง 516
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
5 ชั้น 1 ห้อง 516

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่
2 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

| 36

ลาดับ
กิจกรรม
11 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
12

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

13

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

14

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
5 ชั้น 1 ห้อง 515
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
5 ชั้น 1 ห้อง 515
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
5 ชั้น 1 ห้อง 514
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
5 ชั้น 1 ห้อง 514

วันที่
2 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

| 37

ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
ลาดับ
กิจกรรม
สถานที่
1
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้องประชุมการงาน
อาชีพฯ
2
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้องประชุมการงาน
อาชีพฯ
3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมอเนกประสงค์
[ทีม 3 คน]
4
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมอเนกประสงค์
[ทีม 3 คน]
5
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมอเนกประสงค์
[ทีม 3 คน]
6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมอเนกประสงค์
[ทีม 3 คน]
7
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงพลศึกษา
[ทีม 3 คน]
8
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงพลศึกษา
[ทีม 3 คน]
9
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมอเนกประสงค์
[ทีม 2 คน]
10
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมอเนกประสงค์
[ทีม 2 คน]
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วันที่

เวลา

2 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป

3 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป

3 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.00 เป็นต้นไป
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ลาดับ
กิจกรรม
11
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
12
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.
1-ม.3 [ทีม 2 คน]
13
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ
ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

สถานที่

วันที่

เวลา

4 พ.ย. 2560

09.00-12.00

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา หอประชุมใหญ่

4 พ.ย. 2560

09.00-12.00

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา หอประชุมใหญ่

4 พ.ย. 2560

09.00-12.00

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา หอประชุมใหญ่
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กิจกรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 [ทีม 20 คน]
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 [ทีม 20 คน]

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
[ทีม 10 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 3 ห้อง 436
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 2 ห้อง 423
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 9 ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 9 ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 418
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 418
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 411
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 411
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 3 ห้อง 438
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 3 ห้อง 431
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 417
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 ชั้น 2 ห้อง 428
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 8 ชั้น ห้องประชุมอาคาร 8 ห้อง ห้อง
ประชุมอาคาร 8
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วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
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เวลา
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 [ทีม 10 คน]
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 [ทีม 10 คน]
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 [ทีม 10 คน]
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 [ทีม 10 คน]
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1-2
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3-4

วันที่
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560

เวลา
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-12
13.00-15.00
09.00-12
13.00-15.00
09.00-12
13.00-15.00
09.00-12
13.00-15.00
09.00-12
09.00-12

ตารางการแข่งขันหมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
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ลาดับ
กิจกรรม
11 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
12 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
13 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงอาหาร ชั้น 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หน้าอาคารโรงอาหาร ชั้น 1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หน้าอาคารโรงอาหาร ชั้น 1

วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

เวลา
13.00-15.00
09.00-12
13.00-15.00

ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
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วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

เวลา
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
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ลาดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 [ทีม 9 คน]
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
ม.1-ม.6 [ทีม 15 คน]
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 [ทีม 12 คน]
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 [ทีม 21 คน]
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม 6 คน]
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 [ทีม 6 คน]
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 [ทีม 40 คน]
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 [ทีม 40 คน]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย

วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

เวลา
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย

2 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ

2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
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หลังจากแข่งขันวงสตริง
หลังจากแข่งขันวงสตริง

3 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป

3 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป

3 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป

3 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป
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ลาดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

กิจกรรม
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
ม.1-ม.3 [ทีม 12 คน]
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)
ม.4-ม.6 [ทีม 12 คน]
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน]
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 [ทีม 40 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
หอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ลานเอนกประสงค์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เวทีโดม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ดนตรีไทย
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ดนตรีไทย
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วันที่

เวลา

3 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป

3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป
08.30 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

08.30 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

13.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560

13.00 เป็นต้นไป

2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

13.00 เป็นต้นไป
13.00 เป็นต้นไป
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
ลาดับ

กิจกรรม

1

การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 10 คน]

2

การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 [ทีม 10 คน]

3

การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 12 คน]

4

การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.4-ม.6 [ทีม 12 คน]

5

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม 12 คน]

6

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 [ทีม 12 คน]

7

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม 16 คน]

8

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 [ทีม 16 คน]

9

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 [ทีม 5 คน]

10

การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 [ทีม 2 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคมหอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมขวัญพัฒน์
ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุมขวัญพัฒน์
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วันที่

เวลา

2 พ.ย. 2560

08.30 -09.30

2 พ.ย. 2560

09.30 -10.30

2 พ.ย. 2560

10.30 - 11.10

2 พ.ย. 2560

11.10 -12.00

2 พ.ย. 2560

13.00 -14.00

2 พ.ย. 2560

14.00 -15.00

2 พ.ย. 2560

15.00 - 16.00

2 พ.ย. 2560

16.00 -17.00

2 พ.ย. 2560

17.00 -18.00

2 พ.ย. 2560

18.00 -19.00
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
ลาดับ
กิจกรรม
สถานที่
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว] โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221
3 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
4 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
5 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
7 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง lab 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
8 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]
อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง lab 3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
9 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
10 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
11 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
12 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921
13 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่
-

เวลา
-

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

-

-
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ลาดับ

กิจกรรม

14

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

15

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

16

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

17

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

18

การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

19

การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]

20

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]

21

การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]

22

การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 [ทีม 5 คน]

23

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

24

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

25

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

26

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921
-

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่

เวลา

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

-

-

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

3 พ.ย. 2560

08.30-16.30

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ลาดับ
27
28

กิจกรรม
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง sine 1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง sine 2

วันที่

เวลา

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม 8 คน]
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 [ทีม 6 คน]
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 [ทีม 10 คน]
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.
1-ม.3 [ทีม 5 คน]
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.
4-ม.6 [ทีม 5 คน]
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สนามฟุตบอล
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สนามฟุตบอล
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง 822
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ห้อง 821

วันที่
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-12.00
13.00-16.00
09.00-16.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง 821

3 พ.ย. 2560

13.00-16.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง G1-G2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง G3-G4
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ห้องสุมด
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ห้อง ห้องสมุด

3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560

09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-12.00
09.00-12.00

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
[ทีม 2 คน]
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 4
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 4
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 5
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

วันที่

เวลา

3 พ.ย. 2560

09.00-14.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

13.00-16.00

3 พ.ย. 2560

09.00-14.00

3 พ.ย. 2560

09.00-14.00

3 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

13.00-16.00

3 พ.ย. 2560

09.00-14.00
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ลาดับ
11
12
13
14

กิจกรรม
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
[ทีม 2 คน]
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
[ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
[ทีม 3 คน]
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์ 5
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 512
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 512
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 511

วันที่

เวลา

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

13.00-16.00

2 พ.ย. 2560

09.00-14.00

วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

เวลา
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-12.00
09.00-12.00

ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม 6 คน]
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 [ทีม 6 คน]
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

13

การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

14

การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

15

การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

16

การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

ลาดับ

กิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร 3
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร 3
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 4103
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 4103
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ หอประชุม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ หอประชุม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ หอประชุม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ หอประชุม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร 1
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร 1
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้องคหกรรม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้องคหกรรม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
หน้าห้องคหกรรม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
หน้าห้องคหกรรม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
หน้าห้องคหกรรม
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
หน้าห้องคหกรรม
สถานที่

วันที่
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560

เวลา
09.00 - 13.00
13.00 - 17.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00
09.00 - 12.00
13.00 - 16.00

3 พ.ย. 2560

09.00 - 12.00

3 พ.ย. 2560

13.00 - 16.00

3 พ.ย. 2560

09.00 - 12.00

3 พ.ย. 2560

13.00 - 16.00

วันที่

เวลา
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17

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

18

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
ห้องโสตทัศนศึกษา

3 พ.ย. 2560

09.00 - 12.00

3 พ.ย. 2560

13.00 - 16.00

ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : เรียนรวม – ภาษาไทย
ลาดับ
กิจกรรม
1 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

สถานที่
วันที่
เวลา
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00

2
3
4

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00

5
6
7

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน]

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1 2 พ.ย. 2560 09.00-12.00
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1 2 พ.ย. 2560 09.00-16.00
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1 2 พ.ย. 2560 09.00-16.00

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

| 52

ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : เรียนรวม – ศิลปะ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กิจกรรม
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
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สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

วันที่
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560
2 พ.ย. 2560

เวลา
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00
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ลาดับ
กิจกรรม
14 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
15 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

สถานที่

วันที่

เวลา

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00

โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1

2 พ.ย. 2560

9.00-12.00

วันที่

เวลา

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

2 พ.ย. 2560

09.00-12.00

ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลาดับ
1
2
3

กิจกรรม
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา
ไม่กาหนดช่วงชั้น [ทีม 2 คน]
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ
ไม่กาหนดช่วงชั้น [ทีม 2 คน]
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ไม่กาหนดช่วงชั้น [ทีม 2 คน]
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สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1
ห้อง คอมพิวเตอร์
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1
ห้อง คอมพิวเตอร์
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคาร1
ห้อง คอมพิวเตอร์
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ตารางการแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 [ทีม 30 คน]

สถานที่
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องโสต
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องโสต
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องโสต
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องโสต
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องแนะแนว
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องแนะแนว
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องแนะแนว
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องแนะแนว
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อาคารเอนกประสงค์
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วันที่
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
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เวลา
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
13.00-16.00
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สรุปจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ดังนี้
จานวนนักเรียน
12824
จานวนนักเรียน
4275

สรุปจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จังหวัดศรีสะเกษ
จานวนครูผู้ฝึกสอน
จานวนกรรมการ
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
8454

1023

22301

สรุปจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จังหวัดยโสธร
จานวนครูผู้ฝึกสอน
จานวนกรรมการ
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
2773
1004
8052

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560

