
 



ค าน า 

                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนดจดังานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียน ครั้งที่ 65  ระดบัเขตพื้นที่  ปีการศึกษา  2558 เพื่อคดัเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันใน 

ระดับภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่  26 – 27  กันยายน  2558  ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์   

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู   และโรงเรียนบ้านท่าข้าม  โดยจัดกิจกรรม 

การประกวดแข่งขันทั้งสิ้น  160  กิจกรรม ดังนี ้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (นักบินน้อย สพฐ.)  จ านวน    5  กิจกรรม 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน    5  กิจกรรม 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    จ านวน  68  กิจกรรม 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน    5  กิจกรรม 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จ านวน  34  กิจกรรม 

6. การศกึษาปฐมวัย     จ านวน    2  กิจกรรม 

7. การศกึษาพิเศษ-เรียนร่วม    จ านวน   41  กจิกรรม 

 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่าย ที่ให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนครั้งนี้ให้ส าเร็จลุลว่งตามวัตถุประสงค์ของการจดังาน  
        

                                                                                                 
(นายธวัช  กงเติม)   

                                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1

       กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หน้า 

ค าน า   
สารบัญ   
ก าหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 1 
สถานที่จัดการแข่งขัน 2 
ผังโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 3 
การด าเนินการประกวดแข่งขัน 3 
ตารางการแข่งขันวันที่ 26 กันยายน  2558  
- วิทยาศาสตร ์ 4 
- สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 4 
- ศิลปะ – ทัศนศิลป ์ 4 
- ศิลปะ – ดนตร ี 5 
- ศิลปะ – นาฏศิลป ์ 6 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ/หนังสือเล่มเล็ก 7 
- คอมพิวเตอร ์ 7 
- การงานอาชีพ 8 
- เรียนรว่ม-ภาษาไทย 9 
- เรียนรว่ม-ศิลปะ 9 
- เรียนรว่ม-การงานอาชพีและเทคโนโลยี 10 
ตารางการแข่งขันวันที่ 27 กันยายน  2558  
- ศิลปะ – ดนตร ี 11 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ 11 
- การงานอาชีพ 12 
- ปฐมวัย 12 
- เรียนรว่ม-สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 12 
- เรียนรว่ม-ศิลปะ 13 
ตารางการแข่งขันวันที่ 30 กันยายน  2558  
- หุ่นยนต ์ 13 
ภาคผนวก  
-ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

 

 



 

ก าหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

26  กันยายน  2558 

07.30 – 08.45 น. - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติ
ลงทะเบียน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 

08.45 น. เป็นต้นไป - ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน (ดร.ธวชั  กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1) 
- พธิีกรเชิญผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจดังานต่อประธานในพธิี 
- ประธานในพิธกีล่าวเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่  
ปีการศึกษา 2558 และให้โอวาทนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
- ประธานลั่นฆ้อง 3 ครั้ง (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
- ชมการแสดงของนักเรยีน 
- ประธานเดินเย่ียมชมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน 

 

26 – 27  กันยายน 2558 – ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนตามตาราง 

  การประกวดแข่งขัน 
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สถานที่จัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 
ที ่ โรงเรียน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1 เมืองเพชรบูรณ์ 1.1 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
1. นายสุนัดบุญสวน   
2. นายอดิศักดิ์  ฉิมมา 
3. นายสุวิทย์  เค้ามูล 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 

081-1143793 
081-9712766 
081-3958511 

  1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
2. นายบ ารุง  จันทร์เช้ือ 
3. น.ส.กาญจนา  คูทิพย์  

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 

081-1819690 
089-7044115 
080-5089945 

  1.3 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน-หนังสือเล่มเล็ก 

1. นายสุนัด  บุญสวน 
2. นางนิลยา  ทองศรี   

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 

081-1143793 
081-9629113 

  1.4 การงานอาชีพ-
หุ่นยนต์ 

1. นายไท  พานนนท์ 
2. นายจรัญ  จากยางโทน 
3. นายบุญโยม  เกยเลื่อน 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 

081-9719721 
089-6432660 
089-8587254 

  1.4 การศึกษาพิเศษ-เรียน
ร่วม 

1. นายสุนัด  บุญสวน 
2. นายนิรภัย  แดงโขติ 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 

081-1143793 
086-9320154 

2 อนุบาลเพชรบูรณ์ 2.1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน-ลูกเสือ 

1. นายสุนัด  บุญสวน 
2. นายธงชัย  วงค์กาอินทร์ 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 

081-1143793 
083-2162606 

  2.2 คอมพิวเตอร ์ 1. นายไท  พานนนท์ 
2. นายเศรษฐศักดิ์  หนูทอง 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 

081-9719721 
085-0529764 

  2.3 ปฐมวัย 1. นางสุริชา  ชาติสุทธิ 
2. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 

081-3798129 
087-3078704 

3 บ้านสามแยก 
วังชมภู 

3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย 
สพฐ.) 

1. นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ 
2. นายเรวัต  เช้าเชิด 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 

089-8588843 
089-7051503 

4 บ้านท่าข้าม 4.1 หุ่นยนต ์ 1. นายไท  พานนนท์ 
2. นายจรัญ  จากยางโทน 

รอง ผอ.สพป.พช.1 
ศึกษานิเทศก์ 

081-9719721 
089-6432660 
 

 

กองอ านวยการ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  ห้องธุรการ อาคาร 1 

1. นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ   ศึกษานิเทศก์  089-7044115 

2. นางสาวกาญจนา  คูทพิย์    ศึกษานิเทศก์  080-5089945 
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ผังโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 

 

 

 

การด าเนินการประกวดแข่งขัน 

................... 

ให้คณะกรรมการตัดสินด าเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยตุิธรรม และ 
รายงานผลให้คณะกรรมการตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมทราบ ในวันที่  
26 กันยายน 2558 และ 27  กันยายน  2558  ตามตารางการประกวดแข่งขันที่ก าหนด ให้คณะกรรมการ
ตัดสินกลางและประสานงานผู้รับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม ลงนามก ากับในผลการประกวดแข่งขัน และส่งผล
การประกวดแข่งขันที่กองอ านวยการโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
สามารถตดิตามผลการประกวดแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ http://www.north65.sillapa.net/sp-pnb1/      
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งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร ัง้ท ี ่65 ประจ าปีการศกึษา 2558  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1 

สรปุรายการแขง่ขนัวนัที ่26 ก.ย. 2558 

จ านวนกจิกรรมทีแ่ขง่ขันในวนันี้  118  กจิกรรม  ภาคเชา้  98  กจิกรรม  ภาคบา่ย  20  กจิกรรม 

หมวดหมู ่: วทิยาศาสตร ์

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 174 การแขง่ขนัเครือ่งรอ่นกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรยีนบา้นสามแยกวงั
ชมภ ูหอประชมุ 

26-ก.ย.-58 09.00-11.00 

2 181 การแขง่ขนัเครือ่งรอ่น ประเภทรอ่นไกล ป.
4-ป.6 

โรงเรยีนบา้นสามแยกวงั
ชมภ ูหอประชมุ 

26-ก.ย.-58 09.00-15.00 

3 184 การแขง่ขนัเครือ่งรอ่น ประเภทรอ่นนาน ป.
4-ป.6 

โรงเรยีนบา้นสามแยกวงั
ชมภ ูหอประชมุ 

26-ก.ย.-58 09.00-15.00 

4 190 การแขง่ขนัเครือ่งบนิพลังยาง ประเภทบนิ
นาน (โดยตดิลอ้บนิขึน้จากพืน้) ม.1-ม.3 

โรงเรยีนบา้นสามแยกวงั
ชมภ ูหอประชมุ 

26-ก.ย.-58 09.00-15.00 

5 191 การแขง่ขนัเครือ่งบนิพลังยาง ประเภทบนิ
ไกล (โดยการปลอ่ยดว้ยมอื) ม.1-ม.3 

โรงเรยีนบา้นสามแยกวงั
ชมภ ูหอประชมุ 

26-ก.ย.-58 09.00-15.00 

หมวดหมู ่: สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 14 การประกวดภาพยนตรส์ัน้ ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 1 ชัน้ 2 หอ้ง หอ้ง
หลักสตูร 

26-ก.ย.-58 09.00-15.00 

2 751 การประกวดภาพยนตรส์ัน้ ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 1 ชัน้ 2 หอ้ง หอ้ง
หลักสตูร 

26-ก.ย.-58 09.00-15.00 

3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00-15.00 

4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00-15.00 

5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00-15.00 

หมวดหมู ่: ศลิปะ-ทศันศลิป์ 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 262 การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ป.1-ป.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

2 263 การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

3 265 การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

4 268 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีป.1-ป.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

5 269 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

6 271 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 
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หมวดหมู ่: ศลิปะ-ทศันศลิป์(ตอ่) 
ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

7 721 การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

8 300 การแขง่ขนัการเขยีนภาพจติรกรรมไทยสี

เอกรงค ์ม.1-ม.3 
โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

9 307 การแขง่ขนัการสรา้งสรรคภ์าพดว้ยการปะ
ตดิ ป.1-ป.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

10 308 การแขง่ขนัการสรา้งสรรคภ์าพดว้ยการปะ
ตดิ ป.4-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

11 309 การแขง่ขนัการสรา้งภาพดว้ยการปะตดิ ม.
1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

12 310 การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้ ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

13 311 การแขง่ขนัประตมิากรรม ป.1-ป.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

14 312 การแขง่ขนัประตมิากรรม ป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

15 313 การแขง่ขนัประตมิากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 3 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

  

หมวดหมู ่: ศลิปะ-ดนตร ี

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 314 การแขง่ขนัเดีย่วระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

2 315 การแขง่ขนัเดีย่วระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

3 316 การแขง่ขนัเดีย่วระนาดทุม้ ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

4 317 การแขง่ขนัเดีย่วระนาดทุม้ ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

5 323 การแขง่ขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ ่ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

6 324 การแขง่ขนัเดีย่วฆอ้งวงใหญ ่ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

7 325 การแขง่ขนัเดีย่วฆอ้งวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

8 326 การแขง่ขนัเดีย่วฆอ้งวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

9 327 การแขง่ขนัเดีย่วซอดว้ง ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

10 328 การแขง่ขนัเดีย่วซอดว้ง ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

11 329 การแขง่ขนัเดีย่วซออู ้ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

12 331 การแขง่ขนัเดีย่วจะเข ้ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

13 332 การแขง่ขนัเดีย่วจะเข ้ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

14 333 การแขง่ขนัเดีย่วขมิ ๗ หยอ่ง ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

15 334 การแขง่ขนัเดีย่วขมิ ๗ หยอ่ง ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 



 6 

หมวดหมู ่: ศลิปะ-ดนตร ี(ตอ่) 
ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

17 336 การแขง่ขนัเดีย่วขลุย่เพยีงออ ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

18 337 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
เวทเีล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 10.00 น.เป็นตน้
ไป 

19 338 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
เวทเีล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 10.00 น.เป็นตน้
ไป 

20 339 การแขง่ขนัการบรรเลงวงเครือ่งสายวงเล็ก 
ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

21 747 การแขง่ขนัการบรรเลงวงเครือ่งสายวงเล็ก 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

22 341 การแขง่ขนัวงป่ีพาทยไ์มน้วมผสม 
เครือ่งสายเครือ่งเดีย่ว ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

23 748 การแขง่ขนัวงป่ีพาทยไ์มน้วมผสม 
เครือ่งสายเครือ่งเดีย่ว ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

24 343 การแขง่ขนัวงป่ีพาทยไ์มแ้ข็งเครือ่งคู ่ป.1-
ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

25 345 การแขง่ขนัวงอังกะลงุ ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

26 347 การแขง่ขนัวงดนตรลีกูทุง่ ประเภททมี ก ป.
1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 14.00 น. เป้นตน้
ไป 

27 643 การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 14.00 น. เป้นตน้
ไป 

28 603 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
เวทเีล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 10.00 น.เป็นตน้
ไป 

29 605 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ประเภทหญงิ 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
เวทเีล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 10.00 น.เป็นตน้
ไป 

30 602 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล ชาย ป.1-ป.
6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
เวทเีล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 10.00 น.เป็นตน้
ไป 

31 604 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงสากล หญงิ ป.1-ป.
6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
เวทเีล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 10.00 น.เป็นตน้
ไป 

หมวดหมู ่: ศลิปะ-นาฏศลิป์ 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 377 การแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

2 376 การแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

3 378 การแขง่ขนัระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

4 396 การแขง่ขนันาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

5 395 การแขง่ขนันาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

6 399 การแขง่ขนันาฏศลิป์ไทยสรา้งสรรค ์ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 



 7 

หมวดหมู ่: ศลิปะ-นาฏศลิป์ (ตอ่) 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

7 398 การแขง่ขนันาฏศลิป์ไทยสรา้งสรรค ์ป.1-ป.
6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

8 400 การแขง่ขนัการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

9 404 การแขง่ขนัการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

หมวดหมู ่: กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 10 การแขง่ขนัการผกูเงือ่น เดนิทรงตัวและโยน
บอล ป.1-ป.3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) ลานจอดรถ 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

2 102 การประกวดหนังสอืเลม่เล็ก ป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 09.00-16.00 

3 103 การประกวดหนังสอืเลม่เล็ก ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 2 

26-ก.ย.-58 09.00-16.00 

หมวดหมู ่: คอมพวิเตอร ์

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 29 การสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.1-2 (ตกึ
ใหม)่ ชัน้ 3 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.1-2 

26-ก.ย.-58 9.00-12.00 

2 2 การวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
กราฟิก ป.1-ป.3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.5-6 (ตกึสี

ฟ้า) ชัน้ 3 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.3-4 

26-ก.ย.-58 9.00-11.00 

3 44 การประกวดโครงงานคอมพวิเตอรป์ระเภท
ซอฟตแ์วร ์ม.1-ม.3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.5-6 (ตกึสี

ฟ้า) ชัน้ 3 หอ้ง เรยีน ป.
5/6 

26-ก.ย.-58 9.00-12.00 

4 5 การสรา้งการต์นูแอนเิมชัน่ (2D Animation) 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.1-2 (ตกึ
ใหม)่ ชัน้ 3 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.1-2 

26-ก.ย.-58 9.00-15.00 

5 11 การออกแบบสิง่ของเครือ่งใชด้ว้ยโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ม.1-ม.3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.5-6 (ตกึสี

ฟ้า) ชัน้ 3 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.3-4 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

6 16 การสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร ์ป.
4-ป.6 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.1-2 (ตกึ
ใหม)่ ชัน้ 3 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.1-2 

26-ก.ย.-58 9.00-15.00 

7 17 การสรา้งเกมสรา้งสรรคจ์ากคอมพวิเตอร ์ม.
1-ม.3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.1-2 (ตกึ
ใหม)่ ชัน้ 3 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.1-2 

26-ก.ย.-58 9.00-15.00 

 
 



 8 

หมวดหมู ่: คอมพวิเตอร ์(ตอ่) 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

8 20 การสรา้งหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-book) 
ป.4-ป.6 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.1-2 (ตกึ
ใหม)่ ชัน้ 3 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.1-2 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

9 21 การสรา้งหนังสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-book) 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.5-6 (ตกึสี

ฟ้า) ชัน้ 4 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.5-6 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

10 24 การใชโ้ปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
ป.4-ป.6 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.5-6 (ตกึสี

ฟ้า) ชัน้ 4 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.5-6 

26-ก.ย.-58 9.00-12.00 

11 25 การสรา้ง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.
3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.5-6 (ตกึสี

ฟ้า) ชัน้ 3 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.3-4 

26-ก.ย.-58 9.00-12.00 

12 28 การสรา้ง Webpage ประเภท Web Editor 
ป.4-ป.6 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.1-2 (ตกึ
ใหม)่ ชัน้ 3 หอ้ง 
คอมพวิเตอร ์ป.1-2 

26-ก.ย.-58 9.00-12.00 

  

หมวดหมู ่: การงานอาชพี 
ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 12 การแขง่ขนัประดษิฐพ์านพุม่สกัการะ ป.4-ป.
6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
โรงอาหาร 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

2 13 การแขง่ขนัประดษิฐก์ระทงดอกไมธ้ปูเทยีน
แพ ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
โรงอาหาร 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

3 18 การแขง่ขนัโครงงานอาชพี ป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 2 หอ้ง ป.2/1 
และ ป.2/2 หอ้งละ 4 ทมี 

26-ก.ย.-58 เริม่ 09.00 น. เป็น
ตน้ไป 

4 19 การแขง่ขนัโครงงานอาชพี ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 2 หอ้ง ป.2/1 
และ ป.2/2 หอ้งละ 3- 4 
ทมี 

26-ก.ย.-58 เริม่ 13.00 น. เป็น
ตน้ไป 

5 734 การแขง่ขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผักสด เครือ่ง
เคยีง ป.4-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
โรงอาหาร 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

6 34 การแขง่ขนัท าอาหาร น ้าพรกิ ผักสด เครือ่ง
เคยีง ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
โรงอาหาร 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

7 48 การแขง่ขนัท าอาหารคาวจานเดยีว 
(ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) 
ป.4-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
โรงรถ 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

8 50 การแขง่ขนัท าอาหารคาวจานเดยีว 
(ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
โรงรถ 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

9 67 การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 1 หอ้ง 
อนุบาล 1/1 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

10 68 การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 1 หอ้ง 
อนุบาล 1/2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 



 9 

  

หมวดหมู ่: เรยีนรว่ม - ภาษาไทย 
ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 109 การแขง่ขนัการจัดท าหนังสอืเลม่เล็ก 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 หอ้ง 
หอ้งเรยีนเขยีว 

26-ก.ย.-58 09.00-16.00 

2 108 การแขง่ขนัการจัดท าหนังสอืเลม่เล็ก 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.4-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 4 ชัน้ 1 หอ้ง 
หอ้งเรยีนเขยีว 

26-ก.ย.-58 09.00-16.00 

  

หมวดหมู ่: เรยีนรว่ม - ศลิปะ 
ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 287 การแขง่ขนัการเตน้หางเครือ่งประกอบเพลง 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 10.00 น.เป็นตน้
ไป 

2 274 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
มองเห็น ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

3 275 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปัิญญา ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

4 276 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
รา่งกายฯ ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

5 277 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

6 280 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนออทสิตกิ ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

7 281 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
มองเห็น ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

8 282 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปัิญญา ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

9 283 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
รา่งกายฯ ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

10 284 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

11 285 การประกวดการขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 
ประเภทนักเรยีนออทสิตกิ ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

26-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 
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หมวดหมู ่: เรยีนรว่ม - การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 160 การแขง่ขนัการท าอาหาร ประเภทนักเรยีนที่
มคีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญา ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 1 หอ้ง อ.2/1 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

2 162 การแขง่ขนัการท าอาหาร ประเภทนักเรยีนที่
มคีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ ขา้ง
อาคาร 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

3 171 การแขง่ขนัการประดษิฐง์านใบตองประเภท
บายศรปีากชาม ประเภทนักเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 2 หอ้ง ป.1/1 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

4 167 การแขง่ขนัการประดษิฐง์านใบตองประเภท
บายศรปีากชาม ประเภทนักเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปัิญญา ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 1 หอ้ง อ.2/2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

5 177 การแขง่ขนัการประดษิฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ
เหลอืใช ้ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 2 หอ้ง ป.1/2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

6 175 การแขง่ขนัการประดษิฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุ
เหลอืใช ้ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญา ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

7 182 การแขง่ขนัการประดษิฐข์องเลน่จากเศษ
วสัดเุหลอืใช ้ประเภทนักเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางสตปัิญญา ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

8 185 การแขง่ขนัการประดษิฐข์องเลน่จากเศษ
วสัดเุหลอืใช ้ประเภทนักเรยีนทีม่คีวาม
บกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

9 197 การแขง่ขนัการรอ้ยมาลัยดอกไมส้ด 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

10 195 การแขง่ขนัการรอ้ยมาลัยดอกไมส้ด 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปัิญญา ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

11 208 การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญา ไมก่ าหนดชว่งชัน้ 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.5-6 (ตกึสี

ฟ้า) ชัน้ 4 หอ้ง คอมพวิเตอร ์
ป.5-6 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

12 209 การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางรา่งกายฯ ไมก่ าหนดชว่งชัน้ 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.5-6 (ตกึสี

ฟ้า) ชัน้ 4 หอ้ง คอมพวิเตอร ์
ป.5-6 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

13 213 การแขง่ขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ไมก่ าหนดชว่งชัน้ 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์
(นอก) อาคาร ป.5-6 (ตกึสี

ฟ้า) ชัน้ 3 หอ้ง คอมพวิเตอร ์
ป.3-4 

26-ก.ย.-58 13.00-16.00 

14 226 การแขง่ขนัการจัดสวนถาดแบบชืน้ ประเภท
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ป.
1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 3 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 

15 231 การแขง่ขนัการจัดสวนถาดแบบแหง้ 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการ
เรยีนรู ้ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
อาคาร 2 ชัน้ 3 

26-ก.ย.-58 09.00-12.00 
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งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร ัง้ท ี ่65 ประจ าปีการศกึษา 2558  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1 

สรปุรายการแขง่ขนัวนัที ่27 ก.ย. 2558 

จ านวนกจิกรรมทีแ่ขง่ขันในวนันี้  36  กจิกรรม  ภาคเชา้  33  กจิกรรม   ภาคบา่ย  3  กจิกรรม 

หมวดหมู ่: ศลิปะ-ดนตร ี

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 353 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ชาย ม.1-
ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

2 371 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ หญงิ ม.
1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

3 352 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ ชาย ป.1-
ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

4 370 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ หญงิ ป.
1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

5 737 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ ชาย ป.
1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

6 736 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ หญงิ ป.
1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

7 731 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

8 732 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูกรงุ ประเภท
หญงิ ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

9 373 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนพินธ ์
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

10 374 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนพินธ ์
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ เวที
เล็ก ใตถ้นุอาคาร 79 ปี
(อาคารใหม)่ 

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

11 369 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนพินธ ์ชาย 
ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

12 372 การแขง่ขนัขบัรอ้งเพลงพระราชนพินธ ์หญงิ 
ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

13 375 การประกวดขบัขานประสานเสยีง ป.1-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ 
หอประชมุ เวทใีหญ ่

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

  

หมวดหมู ่: กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 51 การแขง่ขนัการใชเ้ข็มทศิและการ
คาดคะเน ป.4-ป.6 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์(นอก) 
สนามขา้งหอ้งประชมุ 

27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

2 62 การแขง่ขนัการจัดการคา่ยพักแรม ม.1-ม.
3 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์(นอก) 
สนามขา้งหอ้งประชมุ 

27-ก.ย.-58 09.00-12.00 
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หมวดหมู ่: การงานอาชพี 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 1 การแขง่ขนัประดษิฐข์องใชจ้ากวสัดุ
ธรรมชาตใินทอ้งถิน่ ป.4-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ โรง
อาหาร 

27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

2 6 การแขง่ขนัประดษิฐข์องใชจ้ากวสัดุ
ธรรมชาตใินทอ้งถิน่ ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ โรง
อาหาร 

27-ก.ย.-58 13.00-16.00 

3 3 การแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ ่ป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 2 
ชัน้ 1 หอ้ง หอ้งอนุบาล 1/1 และ 
1/2 

27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

4 4 การแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ ่ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 2 
ชัน้ 1 หอ้ง หอ้งอนุบาล 1/1 และ 
1/2 

27-ก.ย.-58 13.00-16.00 

5 22 การแขง่ขนัจัดสวนถาดแบบแหง้ ป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ โรง
อาหาร 

27-ก.ย.-58 09.00-11.00 

6 23 การแขง่ขนัจัดสวนถาดแบบชืน้ ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ โรง
อาหาร 

27-ก.ย.-58 13.00-15.00 

7 27 การแขง่ขนัแปรรปูอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 2 
ชัน้ 2 หอ้ง ป.2/1 และ ป.2/2 
หอ้งละ 3- 4 ทมี 

27-ก.ย.-58 เริม่ 13.00 น. เป็น
ตน้ไป 

8 26 การแขง่ขนัแปรรปูอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 2 
ชัน้ 2 หอ้ง ป.2/1 และ ป.2/2 
หอ้งละ 2- 3 ทมี 

27-ก.ย.-58 เริม่ 09.00 น. เป็น
ตน้ไป 

  

หมวดหมู ่: ปฐมวยั 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 702 การปั้นดนิน ้ามัน ปฐมวยั โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์(นอก) 
หอ้งประชมุชนานน 

27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

2 703 การสรา้งภาพดว้ยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวยั 

โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์(นอก) 
หอ้งประชมุชนานน 

27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

  

หมวดหมู ่: เรยีนรว่ม - สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 135 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางการเรยีนรู ้ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 
ชัน้ 1 

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

2 128 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทาง
สตปัิญญา ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 
ชัน้ 1 

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 

3 127 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย 
ประเภทนักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางการไดย้นิ ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 
ชัน้ 1 

27-ก.ย.-58 09.00 น.เป็นตน้
ไป 
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หมวดหมู ่: เรยีนรว่ม - ศลิปะ 

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 233 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

2 241 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

3 236 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

4 248 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนออทสิตกิ ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

5 239 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกายฯ 
ป.1-ป.6 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

6 234 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

7 237 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

8 240 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกายฯ 
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

9 242 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

10 249 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายส ีประเภท
นักเรยีนออทสิตกิ ม.1-ม.3 

โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ อาคาร 3 27-ก.ย.-58 09.00-12.00 

 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร ัง้ท ี ่65 ประจ าปีการศกึษา 2558  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1 

สรปุรายการแขง่ขนัวนัที ่30 ก.ย. 2558 

จ านวนกจิกรรมทีแ่ขง่ขันในวนันี้  4  กจิกรรม 

      หมวดหมู ่: หุน่ยนต ์

ที ่ ID รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา 

1 243 การแขง่ขนัหุน่ยนต ์สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรยีนบา้นทา่ขา้ม อาคาร
หอประชมุ 

30-ก.ย.-58 09.00-16.00 

2 247 การแขง่ขนัหุน่ยนต ์สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรยีนบา้นทา่ขา้ม อาคาร
หอประชมุ 

30-ก.ย.-58 09.00-16.00 

3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลย ีป.1-ป.6 

โรงเรยีนบา้นทา่ขา้ม อาคาร
หอประชมุ 

30-ก.ย.-58 เริม่ 09.00 น. 
เป็นตน้ไป 

4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลย ีม.1-ม.3 

โรงเรยีนบา้นทา่ขา้ม อาคาร
หอประชมุ 

30-ก.ย.-58 เริม่ 09.00 น. 
เป็นตน้ไป 
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