
122
คดัลายมือส่ือ
ภาษาไทย
ม.1-3

123
คดัลายมือส่ือ 
ภาษาไทย
ม.4-6

124
กวเียาวชน 
คนรุ่นใหม่
ม.1-3

125
เก็บตวั

ท่องอาขยาน
ม.4-6

126
เรียงร้อย
ถอ้ยความ
ม.1-3

127
เรียงร้อย
ถอ้ยความ
ม.4-6

128
กวเียาวชน
คนรุ่นใหม่
ม.4-6

129
ท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ

ม.4-6

111 112 113
อ่านเอาเร่ือง
ตามแนว PISA 

ม.1-3

114
อ่านเอาเร่ือง
ตามแนว PISA

ม.4-6

115
เก็บตวั

ท่องอาขยาน
ม.1-3

116
ปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย

ม.1-3

117
ปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย

ม.4-6

118 119
ท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ

ม.1-3

อาคาร 1

วนัศุกร์ ท่ี 6 ตุลาคม 2560

122 123 124
ต่อค าศพัท์
ภาษาไทย
ม.1-3

125
ต่อค าศพัท์
ภาษาไทย
ม.4-6

126
หนงัสือเล่มเล็ก

ม.1-3

127
หนงัสือเล่มเลก็

ม.1-3

128
หนงัสือเล่มเล็ก

ม.4-6

129
หนงัสือเล่มเล็ก

ม.4-6

111 112 113 114 115 116
ตอบปัญหา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ม.1-3

117
ตอบปัญหา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ม.1-3

118 119
ตอบปัญหาสุขศึกษา

และพลศึกษา
ม. 4-6

อาคาร 1
วนัเสาร์ ท่ี 7 ตุลาคม 2560

เรียนร่วม
ภาษาไทย 
ม.1-3

เรียนร่วม
ภาษาไทย 
ม.1-3

โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง   ม.1-3

ร้อง
เพลง
ลูกทุ่ง
ม.4-6

ร้อง
เพลง
ลูกทุ่ง
ม.1-3

เวทีคนเก่ง

เวทีคนเก่ง



221 222 223 224 225 226 227 228

หอ้ง Admin
วทิยาศาสตร์

212 213 214 215 216

อาคาร 2

วนัศุกร์ ท่ี 7 ตุลาคม 2560

วนัเสาร์ ท่ี 6 ตุลาคม 2560

221 222 223 224 225 226 227 228

หอ้ง Admin
วทิยาศาสตร์

212 213 214 215 216

อาคาร 2
221 222 223 224 225 226 227 228

หอ้ง Admin
วทิยาศาสตร์

212 213 214 215 216

อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ม.1-3

อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์
ม.1-3

อจัฉริยภาพ
ทางวทิยาศาสตร์

ม.4-6

อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์
ม.4-6

อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์
ม.4-6

โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4-6

โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4-6

โครงงานวทิยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4-6



331
สร้างWeb Application ม.4-6

เขียนโปรแกรม
ดว้ยภาษาคอม   ม.4-6

332 333 334
อจัฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร์
ม.1-3

335 336 337 338
สร้าง Webpage

Text Editor
ม.1-3

321
E Book
ม.1-3

322 323 324 325 326
สร้าง Webpage Web Editor

ม.1-3 ม.4-6

327 328
การตดัต่อภาพยนตร์

ม.4-6

อาคาร 3
วนัศุกร์ ท่ี 6 ตุลาคม 2560

331
2D Animation ม.1-3
สร้างเกม  ม.1-3 ม.4-6

332
โครงงานคอมฯ

ม.1-3

333
โครงงานคอมฯ

ม.4-6

334 335 336 337 338
เรียนร่วม Computer

321
GSP

ม.1-3 ม.4-6

322 323 324
ห้องเก็บตวั GSP
ม.1-3 ม.4-6

325 326
ออกแบบเคร่ืองใช้
ม.1-3  , ม.4-6

327 328

อาคาร 3
วนัเสาร์ ท่ี 7 ตุลาคม 2560

อจัฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ 

ม.4-6

311 312ห้องเฉลิมพระเกียรติ

311 312ห้องเฉลิมพระเกียรติ

Skit ม.1-3,ม.4-6 เก็บตวั Skit
ม.1-3

เก็บตวั Skit
ม.4-6

ดนตรีไทย 
ม.1-3,ม.4-6

ศิลปะอีสาน 
การแข่งขนัประเภทเด่ียว 

ม.1-3,ม.4-6

ดนตรีไทย 
ม.1-3,ม.4-6

การแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบัสูง  ม.4-6

การแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบักลาง  ม.4-6

การแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบัพ้ืนฐาน 

ม.1-3

การแข่งขนัหุ่นยนต์
ระดบัพ้ืนฐาน 

ม.4-6



441
การประกวดเพลงคุณธรรม

ม.1-3 ม.4-6

442 443
การประกวดมารยาทไทย

ม.1-3 ,  ม.4-6

444 445

432
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-3

433
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-6

434
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ม.1-3

435
การประกวดเล่านิทาน

คุณธรรม ม.4-6

436

421 422
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-3 ม.4-6

423 424
YC  ม.1-3

425
YC ม.4-6

หอ้งสมุด
การประกวดสวดมนตแ์ปลองักฤษ  ม.1 - ม.6

อาคาร 4

441 442 443 444 445

432 433 434 435 436

421 422 423 424 425

หอ้งสมุด
ยวุบรรณารักษ ์ ม.1-3,ม.4-6

อาคาร 4
วนัเสาร์ ท่ี 7 ตุลาคม 2560

วนัศุกร์ ท่ี 6 ตุลาคม 2560

อจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ม.4-6

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ ์    ม.1-3

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ ์     ม.1-3

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ ์    ม.4-6

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ ์    ม.4-6

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  ม.1-3

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  ม.1-3

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-6

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  ม.4-6



541
โครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการ

ม.1-3

542
โครงงานคณิตศาสตร์
บูรณาการ ม.4-6

543
โครงงานคณิตศาสตร์

ทฤษฎี ม.1-3

544
โครงงานคณิตศาสตร์

ทฤษฎี ม.4-6

531
Cross word  ม.1-3

532 533
Cross word ม.4-6

534

521 522 524

หอ้ง Admin   กองอ านวยการกลาง

อาคาร 5
545

คิดเลขเร็ว ม.1-3
546

คิดเลขเร็ว ม.4-6
547

หอ้ง Admin

525 526 527

534

521

หอ้ง Admin กองอ านวยการกลาง

อาคาร 5
546 547

535 536 537

527

วนัเสาร์ ท่ี 7 ตุลาคม 2560

วนัศุกร์ ท่ี 6 ตุลาคม 2560

523
เล่าเร่ืองจากภาพภาษาจีน,

ญ่ีปุ่น    ม.4-6

537
พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน,
ญ่ีปุ่น  ม.1-3 ม.4-6

535
ละครสั้นภาษาจีน

ม.4-6

541
A Math 
ม.1-3

542
ห้องพกั A Math

ม.1-3

544
SUDOKU
ม.1-3

522
วาดภาพลายเส้น
ม.1-3 ม.4-6

523
สร้างสรรคภ์าพดว้ยการ

ปะติด    ม.1-3

524
เขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค ์ม.1-3 ม.4-6

525
เขียนภาพไทยประเพณี

ม.1-3 ม.4-6

526
วาดภาพระบายสี
ม.1-3 ม.4-6

ใตถุ้นอาคาร
ศิลป์สร้างสรรค์
ม.1-3 ม.4-6

543
ห้องพกั A Math

ม.4-6

545
SUDOKU
ม.4-6

531
A Math 
ม.4-6

536

532 532

ห้องเก็บตวัละครสั้นภาษาจีน,
ม.4-6

ห้องเก็บตวัพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน,ญ่ีปุ่น  ม.1-3 ม.4-6

เกบ็ตวัเล่าเร่ืองจากภาพ
จีน, ญ่ีปุ่น   ม.4-6

เตรียมตวัแข่งเล่าเร่ือง
จากภาพ จีน, ญ่ีปุ่น   ม.4-6

เรียงความ จีน,ญ่ีปุ่น 
ม.4-6

ใตถุ้นอาคาร
การแข่งขนัประติมากรรม

ม.1-3 ม.4-6

ใตถุ้นอาคาร
การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ชาย  ,  หญิง ม.1-3

ใตถุ้นอาคาร
การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ชาย  ,  หญิง ม.4-6



อาคารอเนกประสงค์(โดม) 
เทศบาลต าบลละหานทราย
วนัท่ี 6 ต.ค. 2560
- การแข่งขนัวงสตริง       ม.1-3
- การแข่งขนัวงโปงลาง       ม.1-6    

วนัท่ี 7 ต.ค. 2560
- การแข่งขนัวงสตริง          

หอประชุมใหม่
วนัท่ี 6 ต.ค. 2560
- นาฎศิลป์   ม.1-3
- การแสดงตลก   ม.1-6
(รายงานตวัท่ีศาลาแดงทุกรายการ)

วนัท่ี 7 ต.ค. 2560
- นาฎศิลป์  ม.4-6

หอประชุมหลงัใหญ่
วนัท่ี 6 ต.ค. 2560
- การงานอาชีพ 15 รายการ

(รายละเอียดดงัแผนผงัท่ีแนบ)
วนัท่ี 7 ต.ค. 2560
- Science Show   ม.1-3
- Science Show   ม.4-6

หน้าเสาธง                   
วนัท่ี 6 ต.ค. 2560
- แอโรบิก                       
- คีตะมวยไทย

หอประชุมอ าเภอ
วนัท่ี 7 ต.ค. 2560
- เคร่ืองบินพลงัยาง   สามมิติ (3D)   ม.1-3
- เคร่ืองบินพลงัยาง  บินนานปล่อยอิสระ ม.1-3

โรงอาหาร
วนัท่ี 6 ต.ค. 2560
- การประกวดละครคุณธรรม  ม.1-6

อาคารอตุสาหกรรม 1
ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ ม.1-3

อาคารอตุสาหกรรม 2
จกัสานไมไ้ผ ่ม.1-3, ม.4-6

อาคารอตุสาหกรรม 2
ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ ม.4-6

วนัท่ี 6 ต.ค. 2560

หอ้งหมวดดนตรี
ขบัร้องเพลงลูกกรุง
ชาย , หญิง ม.1-3

หอ้งดนตรี 1
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ชาย , หญิง  ม.1-3

หอ้งดนตรี 2
เพลงสากล ชาย , 
หญิง  ม.1-3

ห้องหมวดดนตรี
ขบัร้องเพลงลูกกรุง 
ชาย , หญิง ม.4-6

วนัท่ี 7 ต.ค. 2560
ห้องดนตรี 2
เพลงสากล ชาย , หญิง  
ม.4-6

ห้องดนตรี 1
เพลงพระราชนิพนธ์ 
ชาย , หญิง  ม.4-6

หอ้งดนตรี
การประกวดดนตรี
ประเภทวงเคร่ืองลม  
ม.4-6 เวลา 12.00 น.
เป็นตน้ไป

วนัท่ี 6 ต.ค. 2560


