กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โรงเรียนบานหนองแสง
นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน 080-466-3515
นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ 08-7245-8714

ID
กิจกรรม
สถานที่
30 การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 2 หอง ป.1/1
31 การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 2 หอง ป.1/2
32 การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 2 หอง ป.1/3
7 การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 2 หอง ป.1/4
8 การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 1 หอง ป.1/5
36 การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 1 หอง ป.1/6
37 การแขงขันเรียงรอยถอยความ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 1 หอง ป.1/7
38 การแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 1 หอง ป.1/8
759 การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคาร ICT ชั้น 2 หอง ป.2/1
760 การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคาร ICT ชั้น 2 หอง ป.2/2
761 การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคาร ICT ชั้น 2 หอง ป.2/3
762 การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ป.1-ป.3 [ทีม 3 คน]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 หอง ป.4/3 - 4
763 การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 หอง ป.4/5 - 6
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 2 หอง ป.4/7 - 8
764 การแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
46 การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน] โรงเรียนบานหนองแสง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 หอง ป.4/1
47 การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม 2 โรงเรียนบานหนองแสง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1 หอง ป.4/2
787 การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 2 หอง ป.1/1 - 2
788 การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารพิริยะกิจไพบูลย ชั้น 2 หอง ป.1/3 - 4

วันที่
เวลา
9-ต.ค.-60 09.00-10.30
9-ต.ค.-60 09.00-10.30
9-ต.ค.-60 09.00-10.30
9-ต.ค.-60 09.00-10.30
9-ต.ค.-60 09.00-10.30
9-ต.ค.-60 09.00-10.30
9-ต.ค.-60 09.00-10.30
9-ต.ค.-60 09.00-10.30
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00-10.00
9-ต.ค.-60 09.00-10.00
9-ต.ค.-60 09.00-10.00
9-ต.ค.-60 09.00-10.00
9-ต.ค.-60 09.00-10.00
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และ โรงเรียนเดชอุดม
นายยศภัทร แกวพิทักษ
08-1967-6499
นางสาวเฉลียว กันนิกา 08-1877-6463

ID
กิจกรรม
122 การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
123 การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
124 การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
129 การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
130 การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
132 การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
133 การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
134 การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
789 การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ป.1-ป.6 [ทีม 2 คน]
790 การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
791 การแขงขันซูโดกุ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
792 การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

สถานที่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แกว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แกว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แกว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารโรงจอดรถ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารโรงจอดรถ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารโรงจอดรถ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารโรงจอดรถ
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 หอง หองโสต 2
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 หอง หองโสต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หองประชุมศูนยเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หองประชุมศูนยเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หองประชุมศูนยเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 หอง หองโสต 2
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 หอง หองโสต 2
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 หอง หองโสต 2
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 หอง หองโสต 2

วันที่
เวลา
9-ต.ค.-60 09.00-10.20
9-ต.ค.-60 09.00-10.20
9-ต.ค.-60 09.00-10.20
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00-11.30
9-ต.ค.-60 09.00-11.30
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 13.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 13.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 13.00 เปนตนไป

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โรงเรียนบานแขมเจริญ
นายสุริยะ พุทธิผล 08-1470-6607
นายพงศธร แกวอราม 08-1878-3091

ID
กิจกรรม
86 การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
85 การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
90 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
91 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
93 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
94 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
95 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร(Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
96 การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
99 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ป.1-ป.6 [ทีม 2 คน]
100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
766 การแขงขันเครื่องรอนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม 2 คน]
181 การแขงขันเครื่องรอนไกล ประเภทระยะทางอัตรารอน ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
184 การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนาน ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
190 การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
770 การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปลอยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]

สถานที่
โรงเรียนบานแขมเจริญหองสมุด
โรงเรียน บานแขมเจริญหองสมุด
โรงเรียนบานแขมเจริญ ระเบียงอาคาร 2
โรงเรียนบานแขมเจริญ ระเบียงอาคาร 2
โรงเรียนบานแขมเจริญ ระเบียงอาคาร 3
โรงเรียนบานแขมเจริญ ระเบียงอาคาร 3
โรงเรียนบานแขมเจริญ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานแขมเจริญ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารโรงอาหาร ช.2
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารโรงอาหาร ช.2
โรงเรียนบานแขมเจริญ โรงยิมเนเซียม
โรงเรียนบานแขมเจริญ โรงยิมเนเซียม
โรงเรียนบานแขมเจริญ โรงยิมเนเซียม
โรงเรียนบานแขมเจริญ โรงยิมเนเซียม
โรงเรียนบานแขมเจริญ โรงยิมเนเซียม

วันที่
9-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60

เวลา
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป
09.00น.เปนตนไป

สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ID

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
นายพิชัย วงษาบุตร 08-5414-4496
นายประกิต สารเสนา 08-9949-1237
นางจีรพรรณ แสงชัย 08-5491-0299

กิจกรรม
141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม 5 คน]
142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม 5 คน]
143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม 5 คน]
145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม 5 คน]
146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
147 การประกวดภาพยนตรสั้น ป.1-ป.6 [ทีม 5 คน]
14 การประกวดภาพยนตรสั้น ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม 20 คน]
152 การประกวดละครประวัติศาสตร ป.1-ม.3 [ทีม 20 คน]
154 การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
155 การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
156 การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม 2 คน]
165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
768 การประกวดสวดมนตแปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม 10 คน]
169 การประกวดสวดมนตแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม 10 คน]

สถานที่
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล ชั้น ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล ชั้น ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล ชั้น ป.5/1,ป.5/2,ป.5/4
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 1 หองอนุบาล 2/1,2/2
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 1 หองอนุบาล 2/1,2/2
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารหอประชุมใหญ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหารดานทิศเหนือ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหารดานทิศเหนือ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหารดานทิศเหนือ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หองศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หองศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หองศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 1 หอง ป.3/1,3/2
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 1 หอง ป.3/1,3/2

วันที่
เวลา
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 13.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 13.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา
สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียนเดชอุดม
นายไชยณรงค จันทรคงหอม
08-7242-0603
นายธีระศักดิ์ บุญทรง 08-7870-7482 นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ 08-9720-1353

ID
กิจกรรม
738 การแขงขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม 10 คน]
739 การแขงขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม 10 คน]
816 การแขงขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 [ทีม 10 คน]
817 การแขงขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 [ทีม 10 คน]
818 การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 [ทีม 10 คน]
819 การแขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 [ทีม 10 คน]
740 การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม 2 คน]
741 การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]

สถานที่
โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม
โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม
โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม
โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม
โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม
โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 1 หองติว 1
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 1 หองติว 2

วันที่
9-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60

เวลา
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
13.00 น. เปนตนไป
13.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป

จัดการตารางการแขงขัน
หมวดหมู : ศิลปะ-ทัศนศิลป
สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายยศภัทร แกวพิทักษ 08-1967-6499
นางสาวพิไลลักษณ หมั่นวงศ 08-7245-8714

ID
กิจกรรม
262 การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
263 การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
265 การแขงขันศิลปสรางสรรค ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
268 การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
269 การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
271 การแขงขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
721 การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
300 การแขงขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
307 การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม 2 คน]
308 การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
309 การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
310 การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
311 การแขงขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม 3 คน]
312 การแขงขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
313 การแขงขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5
สพป.อบ.5

สถานที่
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
หอประชุมสิริโพธิ์แกว
โดม สนามกีฬา
โดม สนามกีฬา
โดม สนามกีฬา

วันที่
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
10-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60

เวลา
09.00 น.-12.00 น.
09.00 น.-12.00 น.
09.00 น.-12.00 น.
13.00 น.-16.00 น.
13.00 น.-16.00 น.
13.00 น.-16.00 น.
13.00 น.เปนตนไป
13.00 น.เปนตนไป
13.00 น.เปนตนไป
13.00 น.เปนตนไป
13.00 น.เปนตนไป
13.00 น.เปนตนไป
09.00 น.-12.00 น.
09.00 น.-12.00 น.
09.00 น.-12.00 น.

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรี )
สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โรงเรียนบานปาโมง
นายดุสิต สมศรี 08-1876-6127
นางณฐมน คุนิรัตน 08-2376-5356

กิจกรรม
314 การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
315 การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
316 การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
317 การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
323 การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
324 การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
325 การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
326 การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
327 การแขงขันเดี่ยวซอดวง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
328 การแขงขันเดี่ยวซอดวง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
329 การแขงขันเดี่ยวซออู ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
330 การแขงขันเดี่ยวซออู ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
331 การแขงขันเดี่ยวจะเข ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
332 การแขงขันเดี่ยวจะเข ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
333 การแขงขันเดี่ยวขิม ๗ หยอง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
334 การแขงขันเดี่ยวขิม ๗ หยอง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
335 การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
336 การแขงขันเดี่ยวขลุยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
337 การแขงขันขับรองเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1

วันที่
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา

เวลา
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

339 การแขงขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 [ทีม 9 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
781 การแขงขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม 9 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
341 การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
782 การแขงขันวงปพาทยไมนวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 [ทีม โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
343 การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ป.1-ป.6 [ทีม 12 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
783 การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.1-ม.3 [ทีม 12 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
345 การแขงขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 [ทีม 20 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
784 การแขงขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 [ทีม 20 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม 6 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
347 การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม 40 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
348 การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม 40 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
352 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
353 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
370 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว] โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
371 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว] โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
737 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว] โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
731 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว] โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
736 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว] โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
732 การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว] โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
602 การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
603 การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
604 การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
605 การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบานปาโมงเวที่ 2 ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ
369 การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว] โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา
373 การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว] โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคาร พุทธรักษา

9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 น. เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป

47
48
49
50
51

374 การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว] โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 [โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 [ โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม 40 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1
601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม 40 คน]
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1

ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา
ใตอาคาร พุทธรักษา

10-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
9-ต.ค.-60 13.00 น. เปนตนไป
9-ต.ค.-60 13.00 น. เปนตนไป

สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ( นาฏศิลป )
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายประมวล ใจภักดี 08-3743-4331
นางเฉลียว กันนิกา 0818776463
นางสาวชื่นพจี มนตขลัง

ID
กิจกรรม
376 การแขงขันรําวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม 10 คน]
377 การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 10 คน]
378 การแขงขันระบํามาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม 12 คน]
379 การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 12 คน]
395 การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6 [ทีม 12 คน]
396 การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.1-ม.3 [ทีม 12 คน]
398 การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค ป.1-ป.6 [ทีม 16 คน]
399 การแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค ม.1-ม.3 [ทีม 16 คน]
400 การแขงขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
404 การแขงขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม 2 คน]

สถานที่
สพป.อบ.5 ลานดอกจาน
สพป.อบ.5 ลานดอกจาน
สพป.อบ.5 หอประชุมสิริโพธิ์แกว
สพป.อบ.5 หอประชุมสิริโพธิ์แกว
สพป.อบ.5 หอประชุมสิริโพธิ์แกว
สพป.อบ.5 หอประชุมสิริโพธิ์แกว
สพป.อบ.5 หอประชุมสิริโพธิ์แกว
สพป.อบ.5 หอประชุมสิริโพธิ์แกว
สพป.อบ.5 เวทีสนามกีฬา
สพป.อบ.5 เวทีสนามกีฬา

08-1730-1379
วันที่
6-ต.ค.-60
6-ต.ค.-60
6-ต.ค.-60
6-ต.ค.-60
6-ต.ค.-60
6-ต.ค.-60
6-ต.ค.-60
6-ต.ค.-60
6-ต.ค.-60
6-ต.ค.-60

เวลา
09.00 น.เปนตนไป
09.00 น.เปนตนไป
09.00 น.เปนตนไป
09.00 น.เปนตนไป
09.00 น.เปนตนไป
09.00 น.เปนตนไป
13.00 น.เปนตนไป
13.00 น.เปนตนไป
09.00 น.เปนตนไป
09.00 น.เปนตนไป

สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และโรงเรียนเดชอุดม
นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน 080-466-3515
นางอําพา ประทุมชัย 08-1977-6572

ID
กิจกรรม
794 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
795 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
796 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
800 การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
801 การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
802 การแขงขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
803 การแขงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
812 การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
813 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
814 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
815 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
810 การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ป.1-ป.6 [ทีม 2 คน]
811 การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]

สถานที่

วันที่

เวลา

สพป.อบ.5 ศูนยเสริมสราง
สพป.อบ.5 ศูนยเสริมสราง
สพป.อบ.5 ศูนยเสริมสราง
สพป.อบ.5 ศูนยเสริมสราง
โรงเรียนเดชอุดม หองโสด 2
โรงเรียนเดชอุดม หองโสด 2

11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60
11-ต.ค.-60

09.00 น-12.00 น.
13.00 น. เปนตนไป
13.00 น. เปนตนไป
13.00 น. เปนตนไป
09.00 น . เปนตนไป
09.00 น . เปนตนไป

สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โรงเรียนบานปาโมง และ โรงเรียนบานหนองแสง
นายดุสิต สมศรี
08-1876-6127
นางชนัฎดา บุตรสิงห 08-6468-1932
นายจํานง วงศคํา 08-9948-1779

ลําดับ ID
กิจกรรม
1
10 การแขงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม 6 คน]
2
51 การแขงขันการใชเข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม 6 คน]
62 การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม 8 คน]
3
4
71 การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม 10 คน]
70 การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม 10 คน]
5
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม 5 คน]
7 102 การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
8
9
10

103 การแขงขันการทําหนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
708 การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
709 การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

สถานที

คายลูกเสือ โรงเรียนบานปาโมง
คายลูกเสือ โรงเรียนบานปาโมง
คายลูกเสือ โรงเรียนบานปาโมง
โรงเรียนบานปาโมง หองสมุด ตึกอํานวยการ
โรงเรียนบานปาโมง หองสมุด ตึกอํานวยการ
โรงเรียนบานปาโมง หองจริยธรรม ตึกอํานวยการ
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ชั้น 1 หอง ป.4/1 - 4
โรงเรียนบานหนองแสง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ชั้น 1 หอง ป.4/5 - 8
โรงเรียนบานหนองแสง อาคาร ICT ชั้น 2 หอง ป.2/1-2
โรงเรียนบานหนองแสง อาคาร ICT ชั้น 2 หอง ป.2/3-4

วันที

เวลา

9-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
9 ต.ค. 60 09.00น.เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป

สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
โรงเรียนเดชอุดม
นายไชยณรงค จันทรคงหอม 08-7242-0603
นางเสาวณีย สมดึ 08-1967-8658

ID
กิจกรรม
2 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ป.1-ป.3 [ทีม 2 คน]
5 การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
11 การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 [ทีม
16 การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
17 การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
20 การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
21 การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
24 การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
25 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
28 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม 2 คน]
29 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
44 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

สถานที่
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6
โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6

หองคอม 5
หองคอม 1
หองคอม 1
หองคอม 2
หองคอม 2
หองคอม 3
หองคอม 4
หองคอม 5
หองคอม 2
หองคอม 2
หองคอม 2
หองคอม 1

วันที่
เวลา
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุนยนต )
โรงเรียนบานแขมเจริญ
นายสุริยะ พุทธิผล 08-1470-6607
นายพงศธร แกวอราม 08-1878-3091

ID
กิจกรรม
755 การแขงขันหุนยนตระดับสูง ป.1-ป.6 [ทีม 3 คน]
756 การแขงขันหุนยนตระดับสูง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
757 การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ป.1-ป.6 [ทีม 3 คน]
758 การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
243 การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 [ทีม 3 คน]
247 การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว ป.1-ป.6 [ทีม 3 คน]
251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]

สถานที่
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารเรียน 2 หอง 214
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารเรียน 2 หอง 214
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารเรียน 2 หอง 213
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารเรียน 2 หอง 213
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารเรียน 2 หอง 212
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารเรียน 2 หอง 212
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารเรียน 2 หอง 211
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารเรียน 2 หอง 211

วันที่
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60
9-ต.ค.-60

เวลา
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป
09.00 น. เปนตนไป

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถานที่จัดการแขงขัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ประธานกรรมการ
นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน 080-466-3515
ผูประสานงาน
นางเสาวณีย สมดึ 08-1967-8658 นางสาวชื่นพจี มนตขลัง 08-1730-1379
ID
กิจกรรม
สถานที่
1 การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดมลานกีฬา
6 การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดมลานกีฬา
3 การแขงขันจักสานไมไผ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ
4 การแขงขันจักสานไมไผ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ
12 การแขงขันประดิษฐพานพุมสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม 6 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน
13 การแขงขันประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม 6 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน
18 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ
19 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ
22 การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดมลานกีฬา
23 การแขงขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดมลานกีฬา
26 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน
27 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน
734 การแขงขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ
34 การแขงขันทําน้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ
48 การแขงขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ
50 การแขงขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ
67 การแขงขันแกะสลักผักผลไม ป.4-ป.6 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน
68 การแขงขันแกะสลักผักผลไม ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน]
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน

วันที่
เวลา
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 13.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 13.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 13.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 13.00 เปนตนไป

การศึกษาปฐมวัย
สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน

โรงเรียนบานแขมเจริญ
นายสุริยะ พุทธิผล 08-1470-6607
นางสาวชื่นพจี มนตขลัง 08-1730-1379

ลําดับ ID
กิจกรรม
1 702 การปนดินน้ํามัน ปฐมวัย [ทีม 3 คน]
2 703 การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม 3 คน]

สถานที่
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารอนุบาล
โรงเรียนบานแขมเจริญ อาคารมัธยม หองวิทยาศาสตร
และหองภาษาอังกฤษ

วันที่
เวลา
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน

การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
นายพิชัย วงษาบุตร 08-5414-4496
นายลือชัย สุรมิตร 08-9581-4994

ลําดับ ID
กิจกรรม
1 75 การแขงขันการเลานิทาน
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

สถานที่
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1

วันที่
เวลา
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

2 74 การแขงขันการเลานิทาน
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

3 704 การแขงขันการเลานิทาน
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

4 705 การแขงขันการเลานิทาน
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

5 80 การแขงขันการเลานิทาน
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

6 79 การแขงขันการเลานิทาน
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

7 84 การแขงขันการเลานิทาน
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

8 81 การแขงขันการเลานิทาน
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

9 748 การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยวโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1
10 749 การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยวโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/1
11 97 การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

12 98 การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

13 101 การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

14 104 การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

15 105 การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/2

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

16 108 การแขงขันการจัดทําหนังสือเลมเล็ก
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.4-ป.6 [ทีม 3
คน]
17 109 การแขงขันการจัดทําหนังสือเลมเล็ก
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3 [ทีม 3
คน]
18 127 การประกวดมารยาทงามอยางไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 [ทีม 2
คน]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/3

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 2 หอง ป.2/4

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
อาคารทองพูล ชั้น ป.6/1,ป.6/2

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

19

20

21

128 การประกวดมารยาทงามอยางไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [ทีม 2
คน]
135 การประกวดมารยาทงามอยางไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 2
คน]
233 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
อาคารทองพูล ชั้น ป.6/1,ป.6/2

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
อาคารทองพูล ชั้น ป.6/1,ป.6/2

9-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
หอง ป.4/1,ป.4/2

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

22

234 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ม.1-ม.3 [เดี่ยว] หอง ป.4/1,ป.4/2

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

23

236 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว] หอง ป.4/1,ป.4/2

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

24

237 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว] หอง ป.4/1,ป.4/2

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

25

239 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] หอง ป.4/1,ป.4/2

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

26

240 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] หอง ป.4/1,ป.4/2

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

27

241 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [เดี่ยว] หอง ป.4/1,ป.4/2

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

28

242 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3 [เดี่ยว] หอง ป.4/1,ป.4/2

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

29

248 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
249 การแขงขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
274 การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
หอง ป.4/1,ป.4/2
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
หอง ป.4/1,ป.4/2
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

32

281 การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

33

275 การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว] ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

34

282 การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว] ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

35

276 การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว] ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

36

283 การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

30
31

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

37

277 การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [เดี่ยว] ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

38

284 การประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3 [เดี่ยว] ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

39

280 การประกวดการรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

40

285 การประกวดการรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

41

287 การแขงขันการเตนหางเครื่องประกอบเพลง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 7
คน]
160 การแขงขันการทําอาหาร
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
162 การแขงขันการทําอาหาร
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
167 การแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
171 การแขงขันการประดิษฐงานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารโรงอาหาร 2
ดานทิศใต

11-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นลาง หอง ป.1/1,ป.1/2

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นลาง หอง ป.1/1,ป.1/2

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นบน หอง ป.5/1,ป.5/2

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นบน หอง ป.5/1,ป.5/2

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
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175 การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
177 การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุเหลือใช
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
182 การแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
185 การแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
195 การแขงขันการรอยมาลัยดอกไมสด
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
197 การแขงขันการรอยมาลัยดอกไมสด
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
208 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ป.1-ป.6 [ทีม 2
คน]
750 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 [ทีม 2
คน]
209 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ป.1-ป.6 [ทีม 2
คน]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นลาง หอง ป.1/3,ป.1/4

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นลาง หอง ป.1/3,ป.1/4

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นลาง หอง ป.1/3,ป.1/4

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นลาง หอง ป.1/3,ป.1/4

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นบน หอง ป.5/1,ป.5/2

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นบน หอง ป.5/1,ป.5/2

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
หอง ป.3/3,ป.4/3

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
หอง ป.3/3,ป.4/3

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
หอง ป.3/3,ป.4/3

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป
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751 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายฯ ม.1-ม.3 [ทีม 2
คน]
213 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 2
คน]
752 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3 [ทีม 2
คน]
226 การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]
231 การแขงขันการจัดสวนถาดแบบแหง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 [ทีม 3
คน]

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
หอง ป.3/3,ป.4/3

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
หอง ป.3/3,ป.4/3

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคาร 3
หอง ป.3/3,ป.4/3

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นบน หอง ป.5/1,ป.5/2

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อาคารทองพูล
ชั้นบน หอง ป.5/1,ป.5/2

10-ต.ค.-60 09.00 เปนตนไป

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
สถานที่จัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ
ผูประสานงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงเรียนบานปาโมง
นายดุสิต สมศรี 08-1876-6127
นางณฐมน คุนิรัตน 08-2376-5356

ID
กิจกรรม
650 การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
651 การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
652 การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
653 การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
654 การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
655 การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
656 การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
657 การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
658 การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 [ทีม 30 คน]
659 การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 [ทีม 30 คน]

สถานที่
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา
โรงเรียนบานปาโมงเวที 1 ใตอาคารพุทธรักษา

วันที่
เวลา
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป
11-ต.ค.-60 09.00น.เปนตนไป

