
 

ตารางแสดงรายการ เวลาและสถานที่ 

การแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

 

ลําดับ ประเภทการแขงขัน เวลาการแขงขัน สถานที่แขงขัน 

1 สุนทรพจนภาษาไทย ป.4-6 10.00 - 10.30 น. ชั้น 2 หองส่ือและวิจยั 
อาคารศิริมะลิกานุสรณ 2 สุนทรพจนภาษาไทย ม.1-3 10.30 - 11.00 น. 

3 สุนทรพจนจีน ป.4-6 10.00 - 10.30 น. 
เวทีกลาง 
หอประชุมตติยะสิทธิ์รังสรรค 

4 สุนทรพจนจีน ม.1-3 10.30 - 11.00 น. 

5 การแสดงละครภาษาจีน ไมจํากัดระดับ 11.00 - 12.00 น. 

6 สุนทรพจนภาษาอังกฤษ ป.4-6 10.00 - 10.30 น. 

หอประชุมชั้น 2 โรงอาหาร 7 สุนทรพจนภาษาอังกฤษ ม.1-3 10.30 - 11.00 น. 

8 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-3 11.00 - 12.00 น. 

9 ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช ม.1-3 09.00 - 12.00 น. อาคารอุตสาหกรรม 

10 คัดลายมือ ป.1-3 10.00 - 11.00 น. 
ชั้น 4 หอง ม.6/4 
อาคารศิริมะลิกานุสรณ 

11 คัดลายมือ ป.4-6 10.00 - 11.00 น. 

12 คัดลายมือ ม.1-3 10.00 - 11.00 น. 

13 โครงงานคณิตศาสตร ป.4-6 10.00 - 11.00 น. ชั้น 3 หอง ม.4/1 
อาคารศิริมะลิกานุสรณ 14 โครงงานคณิตศาสตร ม.1-3 11.00 - 12.30 น. 

15 โครงงานวิทยาศาสตร ป.4-6 10.00 - 11.00 น. ชั้น 2 หอง ม.4/5 
อาคารศิริมะลิกานุสรณ 16 โครงงานวิทยาศาสตร ม.1-3 11.00 - 12.30 น. 

17 โครงงานภาษาไทย ป.4-6 11.00 – 11.40 น. ชั้น 2 หอง ม.4/3 
อาคารศิริมะลิกานุสรณ 18 โครงงานภาษาไทย ม.1-3 11.40 - 12.30 น. 

19 
โครงงานภาษาตางประเทศ ม.1-3 10.00 - 11.00 น. ชั้น 2 หอง ม.4/4 

อาคารศิริมะลิกานุสรณ 

ลําดับ ประเภทการแขงขัน เวลาการแขงขัน สถานที่แขงขัน 

20 โครงงานการงานฯ ป.4-6 10.00 - 11.00 น. ชั้น 3 หอง ม.6/5 
อาคารศิริมะลิกานุสรณ 

21 โครงงานการงานฯ ม.1-3 11.00 - 12.00 น. ชั้น 3 หอง ม.6/5 
อาคารศิริมะลิกานุสรณ 

22 โครงงานสุขศึกษาฯ ป.4-6 10.00 - 11.00 น. ชั้น 4 หอง ม.6/2 
อาคารศิริมะลิกานุสรณ 23 โครงงานสุขศึกษาฯ ม.1-3 11.00 - 12.00 น. 

24 โครงงานสังคมศึกษาฯ ป.4-6 10.00 - 11.00 น. ชั้น 4 หอง ม.6/3 
อาคารศิริมะลิกานุสรณ 25 โครงงานสังคมศึกษาฯ ม.1-3 11.00 - 12.00 น. 

26 โครงงานศิลปะ ป.4-6 10.00 - 12.00 น. ชั้น 3 หอง ม.5/4 
อาคารจตุตถุวัฒนรังส ี

27 ทักษะทางคอมพวิเตอร ม.1-3 09.00 - 12.00 น. ชั้น 2 หองคอมพวิเตอร 
อาคารจตุตถุวัฒนรังส ี

28 หุนยนต ม.1-3 09.00 - 12.00 น. อาคารเกษตรกรรม 

29 สื่อนวัตกรรมครู (วิทยาศาสตร) 10.00 - 11.00 น. หองเกียรติยศ 
อาคารจตุตถะวัฒนรังส ี

30 รําวงมาตรฐาน ป.1-6 13.00 - 13.30 น. เวทีกลาง 
หอประชุมตติยะสิทธิ์รังสรรค 31 นาฏศิลปไทยสรางสรรค ป.1-6 13.30 - 14.00 น. 

32 วาดภาพระบายสี ป.1-3 09.00 - 12.00 น. 
ชั้น 3 หอง ม.5/2 
อาคารจตุตถุวัฒนรังส ี

33 วาดภาพระบายสี ป.4-6 09.00 - 12.00 น. ชั้น 3 หอง ม.5/3 
อาคารจตุตถุวัฒนรังส ี34 วาดภาพระบายสี ม.1-3 09.00 - 12.00 น. 

37 ตอตัวตอเสริมทักษะ 10.00 - 11.00 น. สนามหนาอาคารศิริมะลิกานุสรณ 

    

    ผูประสานงานหลกั : 1. รองผูอํานวยการภัทริณี  ฟองศรี   โทรศัพท 089-9559548  
                         2. นายฐิติพงศ เหลอืงสุวรรณ โทรศัพท 081-7468972 
                         3. นางสาวรัตติกาล  ชมภูรัตน  โทรศัพท 088-2527743 

รายชื่อผูประสานการแขงขนั 

     หุนยนต / ประดิษฐสิ่งของฯ :  นายคงศักดิ์  ตนประเสิรฐ  098-2399924 
     ทักษะทางคอมพิวเตอร :  นายณัฐวรรธน ตาดคํา  083-3237215  
     รําวงมาตรฐาน /นาฏศิลปไทยสรางสรรค: นางสาวกรวิภา  แกวมงคล  056-3650122 
     วาดภาพระบายส ี: นายรุงสุริยา  อาปะมาเถ  087-3002362  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม : 
กิจกรรมการแสดงผลงานการศึกษาและแขงขันทักษะทางวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

วันที่  19  มีนาคม  2564 

ณ  โรงเรียนแมอายวิทยาคม  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

รายชื่อผูประสานการแขงขนั      

   สุนทรพจนภาษาจีน/ละครภาษาจีน :  นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ  086-0322655 

        สุนทรพจนภาษาอังกฤษ/ละครภาษาอังกฤษ/โครงงานภาษาอังกฤษ :  นายฐิติพงศ  เหลืองสุวรรณ 081-7468972 

              สุนทรพจนภาษาไทย / โครงงานภาษาไทย / คัดลายมือ : นางสาวอรุณ  ศรีเงิน  087-9959580 

                    โครงงานวิทยาศาสตร : นายเดช  อุทธิยัง  095-3311605     

                        โครงงานคณิตศาสตร : นางนวพร  ชัยยาศรี  083-1569966 

                            โครงงานการงานพื้นฐานอาชีพ : นางวิษา  มณฑา  087-1902404 

                                โครงงานสุขศกึษาฯ : นายเกียรติชัย  ปนคําปน  096-9206578       

                                    โครงงานสังคมศึกษาฯ : นายบรรจบ นะฟน  086-18459998 

แผนผังอาคารโรงเรียนแมอายวิทยาคม 

กิจกรรมการแสดงผลงานการศึกษาและแขงขันทักษะทางวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 


