
 



ค ำน ำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเมือง
เพชรบูรณ์  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(ส่วนนอก) และโรงเรียนบ้านวามแยกวังชมพู เพ่ือคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละ
กิจกรรมไปแข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัดล าปาง โดยจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งสิ้น  13  กิจกรรม จ านวน  161 รายการ ดังนี้ 

   ๑) วิทยาศาสตร์ – นักบินน้อย  จ านวน    4   รายการ 
   ๒)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน    5   รายการ 
   ๓)  ศิลปะ - ทัศนศิลป์   จ านวน 15 รายการ 
   ๔)  ศิลปะ – ดนตรี จ านวน 49 รายการ 
   ๕)  ศิลปะ – นาฏศิลป์ จ านวน 10  รายการ 
   6)  พัฒนาผู้เรียน จ านวน  5 รายการ 
   7)  คอมพิวเตอร์ จ านวน 12 รายการ 
   8)  การงานอาชีพ จ านวน 18 รายการ 
   9)  ปฐมวัย จ านวน  2 รายการ 
   10)  เรียนร่วม – ภาษาไทย จ านวน  2 รายการ 
   11)  เรียนร่วม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  3 รายการ 
   12)  เรียนร่วม – ศิลปะ จ านวน 21 รายการ 
   13)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน 15 รายการ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ให้ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

 
 

 
                                                    (นายธวัช  กงเติม) 
                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

                                             กันยายน 2559 
 
 
 
 
 



 
สำรบัญ 

  หน้ำ 
ค าน า  
สารบัญ  
ก าหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดบัเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 

1 

สถานที่จัดการแข่งขัน 2 
ผังโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์/โรงเรียนอนุบาลเชรบูรณ์ 3 
การด าเนินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 

4 

ตารางการแข่งขันวันที่ 26 กันยายน 2559 5 
 -วิทยาศาสตร์ -นักบินน้อย 5 
 -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-มารยาทไทย 6 
 -ศิลปะ – ทัศนศิลป์ 6 
 -ศิลปะ – ดนตรี 7 
 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-หนังสือเล่มเล็ก 10 
 -คอมพิวเตอร์ 11 
 -การงานอาชีพ 12 
 -ปฐมวัย 13 
 -เรียนร่วม-ภาษาไทย 13 
 -เรียนร่วม-ศิลปะ 14 
ตารางการแข่งขันวันที่ 27 กันยายน 2559 16 
 -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 
 -ศิลปะ – ดนตรี 16 
 -ศิลปะ – นาฏศิลป์ 17 
 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ 18 
 -คอมพิวเตอร์ 18 
 -การงานอาชีพ 19 
 -เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 
 -เรียนร่วม-ศิลปะ 21 
 -เรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 21 
ล าดับที่การแข่งขันสาระดนตรีและนาฏศิลป์ 23 
คณะผู้จัดท า  
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ก าหนดการ 
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  ณ  หอประชุมโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 

---------------------------------- 

เวลา  07.30 น. ผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

เวลา 08.30 น. พิธีกรซักซ้อมพิธีการ และแนวทางการจัดงาน 

เวลา 08.45 น. พิธีเปิด 
  -  ประธานพิธีเดินทางมาถึง (ดร.ธวัช  กงเติม ผอ.สพป.พช.๑.) 
  -  ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
  -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  -  ประธานถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว(พิธีกรเชิญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการด าเนินงาน ขึ้นเวที และ
เรียนเชิญผู้มีเกียรติ  รอง ผอ.สพป, ประธานกลุ่มโรงเรียน, ผอ.กลุ่ม  ผอ.โรงเรียน
เมืองเพชรบูรณ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ และ ผอ.ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภู  
ยืนบนเวที) 

  -  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน 
  -  ดร.ธวัช  กงเติม (ผอ.สพป.พช.๑.) กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน 
  -  ประธานลั่นระฆังชัย เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษา ครั้งที่  66 ปี

การศึกษา 2559  ระดบัเขตพ้ืนที่ 
  -  ชมการแสดงของนักเรียน 3 ชุด 
   ชุดที่ 1   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
   ชุดที่ 2 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
   ชุดที่ 3  โรงเรียนบ้านขมวด 
  -  ประธานมอบรางวัลแด่ผู้แสดง 3 ชุด 
  -  เชิญประธานและผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
  -  ประธานและผู้มีเกียรติชมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

เวลา 10.00 น. เริ่มการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนทุกประเภท ตามตารางการแข่งขัน จน
สิ้นสุดเวลาการแข่งขันแต่ละวัน/ตามโปรแกรม 

............................................................. 
 
หมายเหตุ 1. เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2. การแต่งกายวันเปิดงาน ชุดผ้าไทยสีเหลือง (ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

ผู้มีเกียรติฯ ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ) 
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สถานที่จัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 
ที ่ โรงเรียน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 เมืองเพชรบูรณ์  1.1 วิทยาศาสตร์ นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร ์

นายเศรษฐศักดิ์  หนูทอง 
นายบุญโยม  เกยเลื่อน 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก ์ 
ศึกษานิเทศก 

089-8588843 
085-0529764 
089-8587254 

  1.2 สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
นายธงชัย  วงศ์กาอินทร์ 
นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก ์

081-1819690 
083-2162606 
095-6255757 

  1.3 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานอาชีพ) 

นายไท   พานนนท์ 
นายจรัญ  จากยางโทน  
นายนิพล  พลกลาง 
นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง  

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก์ 

081-9719721 
089-6432660 
087-7322267 
089-6381508 

  1.4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

นายประทาน  หาดยาว 
นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ 
นางสาวกาญจนา  คูทิพย ์

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก์ 

089-8575194 
089-7044115 
0805089945 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสุนัด บุญสวน 
นายธงชัย  วงค์กาอินทร์นาง
สุพัตรา  คงศิริกร 
นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา+ 
นางนิลยา  ทองศรี 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก์ 

081-1143793 
083-2162606 
089-9071750 
086-4466596 
081-9629113 

  ปฐมวัย      นางสุริชา  ชาติสุทธิ 
นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว   

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก ์

081-3798129 
087-3078704 

  การศึกษาพิเศษ(เรียน
ร่วม 

นายสุนัด  บุญสวน 
นายนิรภัย  แดงโชต ิ
นายพิน  สงค์ประเสริฐ 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก ์

081-1143793 
086-9320154 
089-6448477 

2 อนุบาลเพชรบูรณ์ 
(ส่วนนอก) 

1.4 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

นายไท   พานนนท์ 
นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธ์ิ 
นางสุมาลี  ขจรไพร 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก ์
ศึกษานิเทศก ์

081-9719721 
093-8875261 
089-4192020 

 
 
กองอ านวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  อาคาร 79 ปี(อาคารใหม่) 
1. นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ       ศึกษานิเทศก์  089-7044115 
2. นางสาวกาญจนา  คูทิพย์   ศึกษานิเทศก์ 080-5089945 
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ผังโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
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การด าเนินการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา  2559 
วันที่  26 – 27  กันยายน  2559 

ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(ส่วนนอก)  
.................................. 

 
การด าเนินการแข่งขัน 

1. นักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนรายงานตัว ณ ห้องที่แข่งขัน   
2. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน หรือครูผู้ฝึกสอน  ให้ติดต่อเพ่ือขอรับแบบการเปลี่ยนตัว 

๒.๑ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ที่ กองอ านวยการกลางอาคาร 79 ปี(อาคารใหม่)  
๒.๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) ที่ห้องแข่งขัน(บรรจุในซองให้แต่ละห้อง) 

๓.  ให้คณะกรรมการการตัดสินด าเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  
ตรวจสอบทบทวนผลคะแนนให้ถูกต้อง ลงชื่อกรรมการตัดสินให้ครบถ้วน  หากมีปัญหาให้ประสาน
คณะกรรมการตัดสินกลาง 
๔.  ให้คณะกรรมการตัดสินส่งผลการแข่งขันของการแข่งขันในแต่ละวัน ให้กับคณะกรรมการตัดสินกลาง  

๔.๑ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ที่กองอ านวยการกลาง อาคาร 79 ปี(อาคารใหม่)  
๔.๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) ที่กองอ านวยการห้องธุรการ อาคาร ป.๕ – ป.๖   

๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ประกาศผลการตัดสินภายในวันแข่งขันโดยติดบอร์ด 
ที่กองอ านวยการ  อาคาร 79 ปี(อาคารใหม่) และสามารถติดตามผลการประกวดแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ 
http://north66.sillapa.net/sp-pnb1/  

 ๖. นักเรียนตัวแทนที่จะได้ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคจะต้องได้คะแนน 80 คะแนน
ขึ้นไป 
 

 

http://north66.sillapa.net/sp-pnb1/
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(ส่วนนอก)  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

รายการแข่งขันวันท่ี 26 ก.ย. 2559 

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ – นักบินน้อย   

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู  หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00 

2 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู  หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00 

3 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) 
ม.1-ม.3 

โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู  หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00 

4 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.
1-ม.3 

โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู  หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00-17.00 

 

 

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป 
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หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป 

3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป 

 

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 1 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 2 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 1 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 3 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 1 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 2 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 2 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.1-ม.3 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 3 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 
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หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.
1-ป.3 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 4 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.
4-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง 5 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 4 ห้อง 4 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 3 ห้อง 3 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 (ใต้ถุน) 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 (ใต้ถุน) 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาาคร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 (ใต้ถุน) 26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

 

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 
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หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 
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หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 3 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 3 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป .1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม .1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

27 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

29 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

30 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 
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หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

31 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

32 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

33 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 26 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 102 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว)  ชั้นล่าง 26 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

2 103 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว)  ชั้นล่าง 26 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

 

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ป.1-ป.3 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.5-6 ชั้น 3 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.3-4 

26 ก.ย. 2559 09.30-11.30 



~ 11 ~ 
 

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.1-2 ชั้น 4 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.1-2 

26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

3 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.
4-ป.6 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.5-6 ชั้น 3 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.5-6 

26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.
4-ป.6 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.5-6 ชั้น 3 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.5-6 

26 ก.ย. 2559 13.00-16.00 

5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ป.4-ป.6 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.5-6 ชั้น 3 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.1-2 

26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-ม.3 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.5-6 ชั้น 3 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.1-2 

26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม .
1-ม.3 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.5-6 ชั้น 3 
ห้อง ห้องเรียน ป.6/3 

26 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 
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หมวดหมู่ : การงานอาชีพ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 1 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 

2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ที่ 3 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 

4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 

5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ที่ 1 ห้องท่ี 2 26 ก.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 

6 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 3 ,ห้องท่ี 4 26 ก.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 

7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 1 ห้องท่ี 2 26 ก.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 

8 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องที่ 3 26 ก.ย. 2559 9.00 เป็นต้นไป 

9 734 การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00 

10 034 การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00 

11 048 การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงรถ (หลังอาคาร 2) 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 

12 050 การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงรถ (หลังอาคาร 2) 26 ก.ย. 2559 13.00-16.00 

13 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องที่ 4 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 
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หมวดหมู่ : การงานอาชีพ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

14 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 5 26 ก.ย. 2559 9.00-12.00 

 

หมวดหมู่ : ปฐมวัย 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 702 การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

 

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 108 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) 
ชั้น ชั้นล่าง 

26 ก.ย. 2559 09.00-15.30 

2 109 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) 
ชั้น ชั้นล่าง 

26 ก.ย. 2559 09.00-15.30 
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หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น 
2 ห้อง 1 

26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ม.1-ม.3 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น 
2 ห้อง 1 

26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น 
2 ห้อง 1 

26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น 
2 ห้อง 1 

26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น 
2 ห้อง 1 

26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

6 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น 
2 ห้อง 3 

26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น 
2 ห้อง 4 

26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

8 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป .1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น 
2 ห้อง 3 

26 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 
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หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

9 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม .1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น 
2 ห้อง 4 

26 ก.ย. 2559 09.00-12.00 
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(ส่วนนอก)  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

รายการแข่งขันวันท่ี 27 ก.ย. 2559 

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง หลักสูตร 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป 

2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง หลักสูตร 27 ก.ย. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป 

 

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

2 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

3 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

5 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

6 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 
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หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

8 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

9 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

10 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ หอประชุม 27 ก.ย. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 376 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

2 377 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

3 378 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

4 379 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1  ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1  ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1  ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 
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หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1  ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 79 ปี (อาคารใหม่) ชั้น 1   ใต้ถุนอาคาร 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

 

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 010 การแข่งขันการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามฟุตซอล 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป .4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามฟุตซอล 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สนามฟุตบอล 27 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป 

 

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.1-2 (ตึกใหม่) ชั้น 4 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.1-2 

27 ก.ย. 2559 09.00-14.00 
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หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.1-2 (ตึกใหม่) ชั้น 4 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.1-2 

27 ก.ย. 2559 09.00-14.00 

3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.1-2 (ตึกใหม่) ชั้น 4 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.1-2 

27 ก.ย. 2559 09.00-14.00 

4 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ม.1-ม.3 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (ส่วนนอก) อาคาร ป.1-2 (ตึกใหม่) ชั้น 4 
ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.1-2 

27 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

 

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00 

2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 13.00-16.00 

3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 9.00-12.00 

4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงอาหาร 27 ก.ย. 2559 9.00-12.00 
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หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา 

1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 
ชั้นล่าง 

27 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 3 ชั้น 
ชั้นล่าง 

27 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

 

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

1 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น ชั้น
ล่าง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 

27 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

2 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น ชั้น
ล่าง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 

27 ก.ย. 2559 13.00-13.30 

3 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น ชั้น
ล่าง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 

27 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

4 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น ชั้น
ล่าง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 

27 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

5 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น ชั้น 27 ก.ย. 2559 13.40-14.00 
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หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที ่ วันที่ เวลา 

บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ล่าง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 

6 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป .1-
ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น ชั้น
ล่าง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 

27 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

7 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-
ม.3 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น ชั้น
ล่าง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 

27 ก.ย. 2559 14.00-14.20 

8 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 4 (สีเขียว) ชั้น ชั้น
ล่าง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 

27 ก.ย. 2559 14.20-15.00 

 

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา 

1 160 การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-
ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงรถ ชั้น 
โรงรถ ห้อง โรงรถ 

27 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

2 162 การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป .1-
ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงรถ ชั้น 
โรงรถ ห้อง โรงรถ 

27 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 
ชั้นล่าง 

27 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 
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หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา 

4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 
ชั้นล่าง 

27 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงรถ ชั้น 
โรงรถ 

27 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงรถ ชั้น 
โรงรถ 

27 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงรถ ชั้น 
โรงรถ 

27 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

8 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 
ชั้นล่าง 

27 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 
ชั้นล่าง 

27 ก.ย. 2559 09.00 -12.00 

10 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 
ชั้นล่าง 

27 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

11 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 
ชั้นล่าง 

27 ก.ย. 2559 09.00-12.00 

 



ล าดับการการแสดงสาระดนตรีและนาฏศิลป์ ทุกกิจกรรม/รายการ ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  26 – 27  กันยายน  2559 
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน ล าดับที่การแสดง หมายเหตุ 
1 บ้านโคกดงมูลเหล็ก 1  
2 ท่าข้าม 2  
3 ดงขุย 3  
4 เอกชน 4  
5 ในเมือง 5  
6 วังชมภู 6  
7 ห้วยใหญ่ 7  
8 ลาดแค 8  
9 เพชรชนแดน 9  

10 เพชรวังโป่ง 10  
11 บ้านโตกนายมชอนไพร 11  
12 ท่าพลนางั่ว 12  
13 เอราวัณตาดหมอก 13  
14 ห้วยสะแกit;b’ 14  
15 ท้ายดงวังหิน 15  

 

หมายเหตุ 

โรงเรียนใดทีม่ารายงานตัวไม่ทันตามล าดับที่ประกวด ให้ไปท าการประกวดเป็นทีมที่สุดท้าย 



คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

1. ดร.ธวัช  กงเติม  ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

2. ดร.สุริชา  ชาติสุทธิ  รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

คณะท างาน 

๑. นายวีรยุทธ  วงศ์อุ้ย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
๒. นายจรัญ  จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑      
๓. นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑      
๔.   นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑      
๕. นางภิญญาพัชญ์  เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑      
๖. นางสาวสุภาพร  มั่งมี    เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
๗. นางกาญจนา  พลยศ ครูธุรการ ร.ร.บ้านป่าแดง 
๘. นางสาวอัญชลี  ค าอ่าง ครูธุรการ ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ 
๙. นางสมาพร  ศิลพร ครูธุรการ ร.ร.บ้านนางั่ว 
๑๐. นางสาวสุภาวดี  ปัญญาส่าน ครูธุรการ ร.ร.บ้านท่าพล 
๑๑. นางสาวชนินทร์พร  ก้อนเทียน ครูธุรการ ร.ร.บ้านป่าม่วง 
๑๒. นางสาวปัทมา  มีไหว ครูธุรการ ร.ร.บ้านดง 
๑๓. นางจุฑารัตน์  สังข์ไชย ครูธุรการ ร.ร.บ้านสะแกงาม 
๑๔. นางสาวนันทรัตน์  แก้วหิน ครูธุรการ ร.ร.บ้านน้ าเดื่อใต้ 
๑๕. นายฐิติพันธ์  ดวงจันทร์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ 
๑๖. นายศรายุทธ  โชโตวงษ์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านโนนสะอาด 
๑๗. นางสาวรัตญา  พ่ึงเสือ ครูธุรการ ร.ร.บ้านห้วยผักไล 
๑๘. นางสาวธวัลรัตน์  ศิริเดชาธนากิตติ์ ครูธุรการ ร.ร.บ้านดงมูลเหล็ก 
๑๙. นางสาวสมฤดี  มาชัน ครูธุรการ ร.ร.บ้านโคกเจริญ 

 
………………………………………………………………………………………………………… 




