
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 

อาคาร 18 วนัที ่14 พ.ย. 2559 

ช้ัน
บน 

เช้า 
 

ป.2/2 
09.00-10.30 
คดัลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-3 
09.00-10.30 
คดัลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-6 
09.00-10.30 
คดัลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-3 

ป.2/3 
09.00-10.30 
อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.1-3 

ป.2/4 
09.00-10.30 
อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.4-6 

ป.2/5 
09.00-10.30 
อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA  
ป.4-6 

 10.45-12.30 ปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดี ป.1-3 

10.45-12.30 ปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดี ป.4-6 

10.45-12.30  
ปริศนาสร้างสรรคว์รรณคดี ม.1-3 

 

บ่าย 
 

13.00-16.00 ศิลป์สร้างสรรค ์ป.1-3 
13.00-16.00 ศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-6 
13.00-16.00 ศิลป์สร้างสรรค ์ม.1-3 

13.00-16.00 วาดภาพระบายสี ป.1-3 
13.00-16.00 วาดภาพระบายสี ป.4-6 
13.00-16.00 วาดภาพระบายสี ม.1-3 

13.00-16.00 การเขียนภาพไทยประเพณีม.1-3 
13.00-16.00 การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงคม์.1-3 
13.00-16.00 วาดภาพลายเสน้ ม.1-3 

 

ช้ัน
ล่าง 

เช้า ป.1/3 
09.00-10.30 เรียงร้อยถอ้ยความ ป.4-6 
09.00-10.30 เรียงร้อยถอ้ยความ ม.1-3 

ป.1/2 
9.00-10.30 ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ป.1-3 

ป.1/4 
9.00-10.30ท่องอาขยานท านองเสนาะป.4-6 

ห้องเดก็พเิศษ 
9.00-10.30 ท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ม.1 

 10.45-12.30 กวเียาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนส่ีป.4-6 
10.45-12.30 กวเียาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพยย์านี 11 ม.1-3 

   

บ่าย 
13.00-16.00 

  -การสร้างภาพดว้ยการปะติด ม.1-3 -การสร้างภาพดว้ยการปะติด   
ป.1-3 และ 4-6 
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ป. 2/2 
-09.00-12.00 มารยาทงามอยา่งไทย 
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 

( อุปกรณ์ โตะ๊หมู่บูชา ) 

ป. 2/3 
09.00-12.00 เล่านิทานบกพร่องทางการ
มองเห็น ป.1-6 
09.00-12.00 เล่านิทานบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-6 
09.00-12.00 เล่านิทานบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-6 
09.00-12.00 เล่านิทานบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-3 
13.00-16.00 นกัอ่านรุ่นเยาวบ์กพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-6 
13.00-16.00 นกัอ่านรุ่นเยาวอ์อทิศติก 
ป.1-6 

ป. 2/4 
09.00-12.00 แกะสลกัผกัและ
ผลไม ้ป.4-6 
 

ป.2/5 
09.00-12.00 การ
แกะสลกัผกัและผลไม ้
ม.1-3 

ช้ันบน 

 ระเบียงหน้าตกึ  

ป. 1/3 
 

ป. 1/2 
09.00-12.00 โครงงานอาชีพม.1-3 
 

ป. 1/4 
09.00-12.00 โครงงานอาชีพป4-6 
 

ห้องเดก็พเิศษ 
09.00-12.00 จดัสวน
ถาดแบบแหง้ ป.4-6 
13.00-16.00 จดัสวน
ถาดแบบช้ืน ม.1-3 
 

ช้ันล่าง 
 

อ. 3/3           ระเบียงหน้าตึก 
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ป. 4/2 
09.00-12.00 เพลงคุณธรรม ป.1-3 
13.00-16.00 โครงงานคุณธรรม ป.1-3 

ป. 4/3 
09.00-12.00 เพลงคุณธรรม ป.4-6 
13.00-16.00 โครงงานคุณธรรม ป.4-6 

ป. 4/4 
09.00-12.00 เพลงคุณธรรม ม.1-3 
13.00-16.00 โครงงานคุณธรรม ม.1-3 

ป. 3/4 
09.00-12.00 เล่านิทานคุณธรรมป.1-3 
13.00-16.00 มารยาทไทย ป.1-3 

( อุปกรณ์ โตะ๊หมู่บูชา ) 

ชั้น
บน 

 ระเบียง  
ป. 3/2 

09.00-12.00 เล่านิทานคุณธรรมป.4-6 
13.00-16.00 มารยาทไทย ป.4-6 

( อุปกรณ์ โตะ๊หมู่บูชา ) 

ป. 3/3 
09.00-12.00 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 
13.00-16.00 มารยาทไทย ม.1-3 

( อุปกรณ์ โตะ๊หมู่บูชา )  

หอ้งพกัครู  ชั้น
ล่าง 

 
 

อ. 3/3 ระเบียงหนา้ตึก หอ้งคอมประถม 

 

อาคาร 22 ;วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
ป. 4/2 

09.00-12.00 ประดิษฐพ์านพุม่สกัการะ 
ป.4-6 

ป. 4/3 
09.00-12.00 ประดิษฐก์ระถงดอกไมธู้ป
เทียนแพ ม.1-3  

ป. 4/4 
 

ป. 3/4 
 

ช้ัน
บน 

 ระเบียง  

ป. 3/2 
09.00-12.00 ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษ
วสัดุทอ้งถ่ินป.4-6 
13.00-16.00  ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษ
วสัดุทอ้งถ่ินม.1-3 

ป. 3/3 
09.00-12.00 จกัสานไมไ้ผ ่ป.4-6 
13.00-16.00 จกัสานไมไ้ผ ่ม.1-3 
 

ห้องพกัครู  ช้ัน
ล่าง 

 
 

อ. 3/3 ระเบียงหน้าตกึ ห้องคอมประถม 
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อ. 3/3 
 

อ. 3/2 
 

อ. 3/1 
 

อ. 2/3 
 

ช้ันบน 

 ทางเดนิ   บันได 

 อ. 1/1 
09.00-12.00 ป้ันดินน ้ ามนัปฐมวยั 
 

อ. 1/2 
09.00-12.00 การสร้างภาพดว้ย
การฉีกตดัปะกระดาษปฐมวยั 

อ. 2/1 
 

อ. 2/2 
 

ช้ันล่าง 
 

ทางเดนิ  บันได 

ห้องส่ือ 
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อ. 3/3 
09.00-12.00 วาดภาพระบายสีบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ป.1-6 
09.00-12.00 วาดภาพระบายสีบกพร่อง
ทางสติปัญญา ป.1-6 
09.00-12.00 วาดภาพระบายสีบกพร่อง
ทางร่างกาย ป.1-6 
09.00-12.00 วาดภาพระบายสีบกพร่อง
ทางการการเรียนรู้ ป.1-6 
09.00-12.00วาดภาพระบายสีออทิศติก ป.
1-6 
  
 
 

อ. 3/2 
09.00-12.00วาดภาพระบายสี
บกพร่องทางการไดย้นิ ม.1-3 
09.00-12.00วาดภาพระบายสี
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 
 

อ. 3/1 
 

อ. 2/3 
 

ช้ันบน 

 ทางเดนิ   บันได 

 อ. 1/1 
 

อ. 1/2 
 

อ. 2/1 
 

อ. 2/2 
 

ช้ันล่าง 
 

ทางเดนิ 
09.00-15.00-หุ่นยนตบ์งัคบัมือ ป.1-6 
09.00-15.00-หุ่นยนตบ์งัคบัมือ ม.1-3 

 บันได 

ห้องส่ือ 

 

 



อาคาร MEP : วนัที1่4 พฤศจกิายน59 

ช้ัน
บน 

เช้า 
09.00-12.00 

ป.4/1 
 

ป.3/1 ป.2/1 ป.1/1 

บ่าย     

ช้ัน
ล่าง 

 
09.00-16.00 

ห้องสมุด 
-การท าหนงัสือเล่มเลก็ ป.4-6 
-การท าหนงัสือเล่มเลก็ ม.1-3 
- การท าหนงัสือเล่มเลก็บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-6 
- การท าหนงัสือเล่มเลก็บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 

ป.5/1 
 

บ่าย   

 

อาคาร MEP : วนัที1่5 พฤศจกิายน59 

ช้ัน
บน 

 
09.00-12.00 

ป.4/1 
 

ป.3/1 ป.2/1 ป.1/1 

บ่าย     

ช้ัน
ล่าง 

 
09.00-12.00 

ห้องสมุด 
-ยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ป.4-6 
-ยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ม.1-3 
 

ป.5/1 
-สุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-6 
-สุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-3 
-การพดูเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 

บ่าย   
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ช้ัน 3 เช้า 
 

ห้องประชุม 3 
09.00-12.00 สวดมนตแ์ปลไทยป.1-ม.3 
09.00-12.00 สวดมนตแ์ปลองักฤษ ม.1-3 

( พรมแดงหนา 1/3 ของหอ้ง ) 

ป.6/2 
09.00-11.30
สร้างสรรค์
ผลงาน
คณิตศาสตร์
โดยใช้
โปรแกรม 
GSP ป. 4-6 

ป.6/1 
09.00-12.00 คณิต
คิดเร็วม.1-3 
 

ป.5/4 
09.00-12.00 คณิต
คิดเร็ว ป.4-6 

ป.5/3 
09.00-12.00 คณิต
คิดเร็วป.1-3 

ป.5/2 
09.00-11.00
อจัฉริยภาพทา
คณิตศาสตร์  
ป.1-3 
ป.4-6 
ม.1-3 
 

ห้องคอม 

บ่าย 
13.00-
16.00 

-กิจกรรมสภานกัเรียนป.1-3 
-กิจกรรมนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษาม.1-3 
 

13.00-16.00
การประกวด
ภาพยนตร์สั้น 
ป.1-6 
ม.1-3 

13.00-16.00 การ
ตอบปัญหาสุข
ศึกษา ป.1-6 

ม.1-3 

โครงงาน
คณิตศาสตร์
ประเภทบูรณา
การ ป.4-6 ม.1-3 

โครงงาน
คณิตศาสตร์
ประเภททฤษฏี  
ป. 4-6 ม.1-3 

  

ช้ัน 2 เช้า 
 

ม. 1/3 
09.00-11.00

สร้างสรรคผ์ลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP  

ม.1-3 

ห้องวทิย์มธัยม
09.00-15.00
อจัฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์ 

ม.1-3 

ม. 1/2 
09.00-15.00
โครงงาน

วทิยาศาสตร์ 
ประเภท
ทดลอง 
ป.4-6 

ม.2/1 
09.00-15.00
โครงงาน

วทิยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 

ม.1-3 

ม.2/2 
09.00-12.00 

การแสดง 
science show  

ป.4-6 

ม.2/3 
09.00-12.00 
การแสดง 
science show ม.
1-3 

ม.3/1 
 

ม.3/2 
 

ช้ัน 1 เช้า 
 

ห้องวทิย์ประถม
09.00-15.00
อจัฉริยภาพทาง

ธุรการ ห้องประชุมบัวเขียว ประทุมวรรณ์ 
09.00-12.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-6 ( 8 ) 
09.00-12.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-6 ( 8 ) 

วชิาการ 
ห้องบันทกึผล 
- ส่งผลการ

พฒันาผู้เรียน 



วทิยาศาสตร์ ป. 4-6 13.00-17.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องทางการเห็น ป.1-6 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องทางการเห็น ม.1-3 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องทางสติปัญญา    ป.1-6 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องทางสติปัญญาม.1-3 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องทางร่างกาย   ป.1-6 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องทางการเรียนรู้   ป.1-6 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งบกพร่องทางการเรียนรู้   ม.1-3 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งออทิศติก   ป.1-6 

แข่งขัน 
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ช้ัน 3 เช้า 
 

ห้องประชุม 3 
 

ป.6/2 
09.00-12.00 
การใชโ้ปรแกรม
น าเสนอ ป.4-6 
09.00-12.00 การ
สร้าง webpage 
ประเภทWeb 
editor ป.4-6 
 

ป.6/1 
09.00-12.00 
การสร้างหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ป.
4-6 
09.00-12.00 
การสร้างหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ม.1-3 
 

ป.5/4 
9.00-15.00 
การสร้างเกม
สร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ป.
4-6 
09.00-15.00 
การสร้างเกม
สร้างสรรคจ์าก
คอมพิวเตอร์ม.
1-3 
 

ป.5/3 
09.00-15.00 การ
สร้างการ์ตูนแอนิ
เมชัน่ ม.1-3 
09.00-12.00 
การออกแบบ
ส่ิงของเคร่ืองใช้
ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-3 
- 
 

ป.5/2 
09.00-11.00
วาดภาพดว้ย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.1-3 

 

ห้องคอม 
09.00-12.00 วาด
ภาพดว้ย
โปรแกรมPaint 
บกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-6 
09.00-12.00 วาด
ภาพดว้ย
โปรแกรมPaint 
บกพร่องทาง
ร่างกาย ป.1-6 
09.00-12.00 วาด
ภาพดว้ย



โปรแกรมPaint 
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-6 
09.00-12.00 วาด
ภาพดว้ย
โปรแกรมPaint 
บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-3 

ช้ัน 2  
 

ม. 1/3 
-09.00-12.00การ
สร้างwebpage 
ประเภทtext 
editor ม.1-3 
-09.00-12.00การ
สร้างwebpage 
ประเภทWeb 
editor ม.1-3 

หอ้งวทิยม์ธัยม 
 

ม. 1/2 
- 

ม.2/1 
 

ม.2/2 
 

ม.2/3 
 

ม.3/1 
 

ม.3/2 
 

   -13.00-16.00
โครงงาน
คอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟแวร์ 
ม.1-3 

     

ช้ัน 1 เช้า 
 

ห้องวทิย์ 
 

ธุรการ ห้องประชุมบัวเขียว ประทุมวรรณ์ 
-09.00-12.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 ( 8 ) 
-09.00-12.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ( 5) 

วชิาการ 
ห้องบันทกึผล 

- ส่งผลการ

พฒันาผู้เรียน 



-09.00-12.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 ( 8 ) 
09.00-12.00 ขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ( 7 ) 

แข่งขัน 

บ่าย   13.00-17.00 ขบัร้องเพลงสากล ชาย ป.1-6 ( 6 ) 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงสากล ชาย ม.1-3 ( 2 ) 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงสากล หญิง ป.1-6 ( 8 ) 
13.00-17.00 ขบัร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3 ( 7 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อาคาร ช่ัวคราว ห้องช่าง เกษตร ;วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559  

 เช้า  

บ่าย 
13.00-16.00 

-13.00-16.00 ประติมากรรม ป.1-3 
-13.00-16.00 ประติมากรรม ป.4-6 
-13.00-16.00 ประติมากรรม ม.1-3 

 

อาคาร ช่ัวคราว ห้องช่าง เกษตร ;วนัที ่15 พฤศจกิายน 2559  

 เชา้ 09.00-12.00 จดัสวนถาดแบบช้ืนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 
09.00-12.00 จดัสวนถาดแบบแหง้ บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

อาคาร นาฎศิลป์ ;วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559  

 เวลา รายการแข่งขนั 
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 
09.00-16.00 
09.00-16.00 
09.00-16.00 
09.00-16.00 
09.00-16.00 

-เด่ียวระนาดเอก ป.1-6 
-เด่ียวระนาดเอก ม.1-3 
-เด่ียวระนาดทุม้ ป.1-6 
-เด่ียวระนาดทุม้ ม.1-3 
-เด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ป.1-6 
-เด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ม.1-3 
-เด่ียวฆอ้งวงเลก็ ป.1-6 
-เด่ียวฆอ้งวงเลก็ ม.1-3 
-เด่ียวซอ้ดว้ง ป.1-6 
-เด่ียวซอ้อู ้ป.1-6 
-เด่ียวซอ้อู ้ม.1-3 
-เด่ียวจะเข ้ป.1-6 
-เด่ียวขิม 7 หยอ่ง ป.1-6 
-เด่ียวขิม 7 หยอ่ง ม.1-3 
-เด่ียวขลุ่ยเพียงออ ป.1-6 
-เด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-3 
-ขบัร้องเพลงไทยป.1-6 
-วงองักะลุง ป.1-6 
 

 



 

เวท ี2 โรงอาหาร ;วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

 เวลา รายการ 

09.00-12.00 -ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ม.1-3 
-ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-3 

12.00-13.00 
12.00-13.00 
12.00-13.00 
13.00-17.00 
13.00-17.00 
13.00-17.00 
13.00-17.00 

-วงดนตรีสตริง ม.1-3 
-ดนตรีประเภทเคร่ืองลม (wind ensemble) ป.1-3 
-ขบัขานประสานเสียง ป.1-6 
-ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-6 
- ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-3 
-ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-6 
- ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-3 

 

เวท ี2 โรงอาหาร ;วนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 

 เวลา รายการ 

09.00-12.00 - เตน้หางเคร่ืองประกอบเพลง บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 
-ร าวงมาตรฐาน ป.1-6 
- ร าวงมาตรฐาน ม.1-3 
-นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ ์ป.1-6 
-นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ป.1-6 
-นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ม.1-3 
-มายากล ป.1-ม.3 



 

โรงเรียนบ้านหัวเวยีงโกศัลย์วทิย์ :วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

ที ่ เวลา รายการ 
 09.00-16.00 -การผกูเง่ือน เดินทรงตวัและโยนบอล ป.1-3 

-การใชเ้ขม็ทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-6 
-การจดัค่ายพกัแรม ม.1-3 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศาลพ่อสมชาย :วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

ที ่ เวลา รายการ 
 09.00-12.00 -แปรรูปอาหาร ป.4-6 

- แปรรูปอาหาร ม.1-3 
 13.00-16.00 - การประดิษฐง์านใบตองประเภทบายสีปากชาม บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 

- การร้อยมาลยัดอกไมส้ดบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 
 

ศาลพ่อสมชาย :วนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 

ที ่ เวลา รายการ 
 09.00-12.00 - การท าน ้ าพริกผกัสดเคร่ืองเคียง ป.4-6 

- การท าน ้ าพริกผกัสดเคร่ืองเคียง ม.1-3 
- การท าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน ( ขนมไทย) ม.1-3 
- ท าอาหารคาวหวาน บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 

 

 

 

 

 

 



ห้องดนตรี :วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

ที ่ เวลา รายการ 
   
   

 

ห้องดนตรี :วนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 

ที ่ เวลา รายการ 
 09.00-12.00 - ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุเหลือใชน้กัเรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 

- ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุเหลือใชน้กัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 
-การประดิษฐข์องเล่นจากเศษวสัดุเหลือใชน้กัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 

   
 

อาคารช่ัวคราวหน้าโรงเรียนลานจอดรถ :วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 

ที ่ เวลา รายการ 
 09.00-15.00 - โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ ์ป.4-6 

- โครงงานวทิยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ ์ม.1-3 
- ผลงานส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ ป.1-6 
- ผลงานส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ ม.1-3 

  ( เตรียมอุปกรณ์ โตะ๊ เกา้อ้ี ของกรรมการ น ้ าด่ืม อาหารวา่ง ) 
 



หอประชุมโรงเรียนลูกรักเชียงของ :  

ที ่ เวลา รายการ 
 14 พฤศจกิายน 

2559 
09.00-15.00 

-เคร่ืองร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 
- เคร่ืองร่อนประเภท ร่อนไกล ป.4-6 
-เคร่ืองร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6 
 

 15 พฤศจกิายน 
2559 

09.00-15.00 

- การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง ประเภทบินนาน( ติดลอ้บินข้ึนจากพ้ืน) ม.1-3 
- การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง ประเภทบินนาน( ปล่อยจากมือ) ม.1-3 
 

 

สนามบาสเกตบอล : 14 พฤศจกิายน 2559 

ที ่ เวลา รายการ 
 09.00-12.00 -แอโรบิ ป.1-6 

- แอโรบิก ม.1-3 
  ( เตรียมเคร่ืองเสียง โตะ๊ เกา้อ้ี ของกรรมการ น ้ าด่ืม อาหารวา่ง ) 

 

โรงเรียนบ้านหัวเวยีง(โกศลัยว์ทิย)์ สนามฟตุบอล  : 14 พฤศจกิายน 2559 

ที ่ เวลา รายการ 
 09.00-16.00 การแข่งขนัการผกูเง่ือน เดินทรงตวัและโยนบอล ป.1-ป.3 

การแข่งขนัการใชเ้ขม็ทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 
การแข่งขนัการจดัการค่ายพกัแรม ม.1-ม.3 



   
 

 


