สนามการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี 2557
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

เวลา

1 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

อนุบาล มค. อาคาร 50 ปี



09.00 น.

2 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 50 ปี



13.00 น.

3 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 50 ปี

4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

อนุบาล มค. ห้อง ป.6/4 ป.6/5 และ ป.6/6



09.00 น.

5 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

อนุบาล มค. ห้อง ป.6/1 ป.6/2 และ ป.6/3



09.00 น.

6 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

อนุบาล มค. บริเวณหน้าอาคาร 9 ชั้นล่าง

7 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

อนุบาล มค. ห้อง ICT

8 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

อนุบาล มค. ห้อง ICT

9 การประกวดละครคุณธรรม ป.1- ม.3

อนุบาล มค. ลานเพลิน

10 การประกวดละครคุณธรรม ม.1- ม.3

อนุบาล มค. ห้องสมุด

11 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1- ม.3

อนุบาล มค. ลานเพลิน

12 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3

อนุบาล มค. ห้องสมุด

13 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1






09.00 น.
09.00 น.




09.00 น.
09.00 น.




09.00 น.
13.00 น.




09.00 น.

13.00 น.
09.00 น.

สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม - หน ้า 1 -

ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.


เวลา

14 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2

09.00 น.

15 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร สปจ. ห้อง ป.6/5

16 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

อนุบาล มค. อาคารสานักงานห้องจาปาศรี



09.00 น.

17 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

อนุบาล มค. อาคารสานักงานห้องจาปาศรี



13.00 น.

18 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคารสานักงานห้องจาปาศรี

19 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1- ม.3

อนุบาล มค. ลานเพลิน



09.00 น.

20 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

อนุบาล มค. ลานเพลิน



13.00 น.

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

เวลา





09.00 น.

09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ
ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

1 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

อนุบาล มค. อาคาร 2 ชั้น 2 ป.2/1



09.00 น.

2 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 2 ชั้น 2 ป.2/2



09.00 น.

3 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อุทยานการเรียนรู้ หน้าห้อง ป.4/3

4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

อนุบาล มค. อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 ป.2/4



09.00 น.

5 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป. 2/5 ป.2/6



09.00 น.

6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน





09.00 น.

09.00 น.

สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม - หน ้า 2 -

ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

เวลา

7 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน



09.00 น.

8 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน



09.00 น.

9 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

อนุบาล มค. อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/7 ป.2/8



09.00 น.

10 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 ม.3/2



09.00 น.

11 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน



09.00 น.

12 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.5/7



09.00 น.

13 การแข่งขันประติมากรรมนูนตา ป.1-ป.3

อนุบาล มค. หน้าอาคาร 2 สวนป่าธรรม



09.00 น.

14 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6

อนุบาล มค. หน้าอาคาร 2 สวนป่าธรรม



09.00 น.

15 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

อนุบาล มค. หน้าอาคาร 2 สวนป่าธรรม

16 การแข่งขันเดียวระนาดเอก ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคารปฐมวัย ห้อง อบ. 1/1

17 การแข่งขันเดียวระนาดเอก ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.5/8

18 การแข่งขันเดียวระนาดทุม้ ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคารปฐมวัย ห้อง อบ. 1/2

19 การแข่งขันเดียวระนาดทุม้ ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/7



09.00 น.

20 การแข่งขันเดียวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/8



09.00 น.

21 การแข่งขันเดียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/6



09.00 น.

22 การแข่งขันเดียวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/5



09.00 น.




09.00 น.
09.00 น.




09.00 น.
09.00 น.

สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม - หน ้า 3 -

ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

เวลา

23 การแข่งขันเดียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/4



09.00 น.

24 การแข่งขันเดียวซอด้วง ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/2



09.00 น.

25 การแข่งขันเดียวซอด้วง ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/3



09.00 น.

26 การแข่งขันเดียวซออู้ ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/3



13.00 น.

27 การแข่งขันเดียวซออู้ ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/2



13.00 น.

28 การแข่งขันเดียวจะเข้ ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/7



13.00 น.

29 การแข่งขันเดียวจะเข้ ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/8



13.00 น.

30 การแข่งขันเดียวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/6



13.00 น.

31 การแข่งขันเดียวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/5



13.00 น.

32 การแข่งขันเดียวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/4



13.00 น.

33 การแข่งขันเดียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 9 ห้อง ป.3/1



09.00 น.

34 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคาร 3 ห้อง ป.1/2



09.00 น.

35 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคาร 3 ห้อง ป.1/2



09.00 น.

36 การแข่งขันการบรรเลงวงเครืองสายวงเล็กผสมขิม ป.1- ม.3

อนุบาล มค. อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร



09.00 น.

38 การแข่งขันการบรรเลงวงปีพ่ าทย์ไม้นวมผสม เครืองสายเครืองเดียว ป.1- ม.3 อนุบาล มค. อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร



13.00 น.

40 การแข่งขันการบรรเลงวงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครืองคู่ ป.1- ม.3



09.00 น.

อนุบาล มค. ลานเพลินหน้าอาคาร 3

สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม - หน ้า 4 -

ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.


เวลา

42 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1- ม.3

อนุบาล มค. ลานเพลินหน้าอาคาร 3

13.00 น.

44 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภท ก ม.1- ม.3

ย้ายไปแข่งที ร.ร. หลักเมือง

45 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่ ประเภท ข ม.1- ม.3

ย้ายไปแข่งที ร.ร. หลักเมือง

62 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

อนุบาล มค. อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร



09.00 น.

63 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร



13.00 น.

64 การแข่งขันราวงมาตรฐาน ป.4 - ป.6

อนุบาล มค. อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร



09.00 น.

65 การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร



13.00 น.

66 การแข่งขันระบามาตรฐาน ป.4-ป.6

อนุบาล มค. ฟุตซอล



09.00 น.

67 การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.1-ม.3

อนุบาล มค. ฟุตซอล



13.00 น.

68 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6

อนุบาล มค. ฟุตซอล



09.00 น.

69 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

อนุบาล มค. ฟุตซอล



09.00 น.

70 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6

อนุบาล มค. ฟุตซอล



09.00 น.

71 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

อนุบาล มค. ฟุตซอล



09.00 น.

72 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคารสานักงานห้องจาปาศรี



13.00 น.

73 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.3

อนุบาล มค. อาคารสานักงานห้องจาปาศรี



13.00 น.

สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม - หน ้า 5 -

หมวดหมู่ : ปฐมวัย
ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

เวลา

1 การเล่านิทานประกอบท่าทาง

อนุบาล มค. ห้องสมุด



09.00 น.

2 การปัน้ ดินน้ามัน

อนุบาล มค. ห้อง อ.2/4, อ.2/5 และ อ.2/6



09.00 น.

3 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

อนุบาล มค. ห้องมอนเตสซอรี 3 ขวบและ 4-5 ขวบ



09.00 น.

4 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

อนุบาล มค. ห้อง อ.2/1, อ.2/2 และ อ.2/3



09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

เวลา

1 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-6

อนุบาล มค. อาคารสานักงานห้องจาปาศรี



09.00 น.

2 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-6

อนุบาล มค. อาคารสานักงานห้องจาปาศรี



09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ
ที่

รายการแข่งขัน

1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

สถานที่
อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.


เวลา
09.00 น.

สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม - หน ้า 6 -

ที่

รายการแข่งขัน

2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ป.1-ป.6

สถานที่

วันทีแ่ ข่งขัน
27-ต.ค. 28-ต.ค. 29-ต.ค.

เวลา

อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน



09.00 น.

3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการ
อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน
ได้ยิน ป.1-ป.6



09.00 น.

4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการ
อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน
เรียนรู้ ป.1-ป.6



09.00 น.

5 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6

อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน



09.00 น.

7 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการ
อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน
ได้ยิน ม.1-ม.3



09.00 น.

8 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการ
อนุบาล มค. สวนป่าบ้านเฮือนไทอีสาน
เรียนรู้ ม.1-ม.3



09.00 น.
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