
 

 

:: รายละเอียดเพิ่มเติมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ฉบับที่ 4 :: 
วันที่ 18 กันยายน 2560 

หมวดหมู่ : ภาษาไทย*** 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 
  หัวข้อในการแข่งขัน  คัดบทอาขยาย วิชาหนาเจ้า ช้ัน ป.3 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4- ป.6 
  หัวข้อในการแข่งขัน  1. ในหลวงรัชการที่9   

2.  เศรษฐกิจพอเพียง  
3. สถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 

การแข่งขันการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม1-ม.3      
  ก าหนดในวันแข่งขัน 
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  ป.1-ป.3 
  บทหลัก 5 บท ตัดบท แมวเหมยีว  บทเลือก 5 บท ตัดบท นี่ของของเธอ 
การท่องอาขยานท านองเสนาะ  ป.4-ป.6 
  บทหลัก  5 บท ได้แก่  1. วิชาเหมือนสินค้า  

2. พระอภัยมณี ตอนเข้าเมืองกาวะเวก  
3. สยามนุสต ิ
4. โคลงโลกนิต ิ 
5. ขุนช้าง ขุนแผน ตอนก าเนิดพลายงาม  

   บทรอง  ได้แก่   1. ไทยรวมก าลังตั้งมั่น  
2. ผู้ดีเป็นผูเ้จรญิ  
3. เป็นมนุษย์หรือเป็นคน  
4. ดวงตะวัน  
5. ผู้ชนะ 

การท่องอาขยานท านองเสนาะ  ม.1-ม.3 
  บทหลัก (5 บท) ได้แก่  1. นิราศภูเขาทอง  

2. บทโคลงโลกนิติ  
3. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา  
4. บทวิสรญาณภาษิต  
5. บทพากษ์เอราวณั  

  บทเลือก 5 บท ได้แก่  1. บทรามเกียรติ์ตอนศึกอินทรชิต  
2. บทพระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร  
3. บทบุพการี  
4. บทพอใจให้สุข  
5. พระสุริโยทัยคาด 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 
  หัวข้อในการแข่งขัน  1. น้อมร าลึกในหลวงรัชการที่ 9  

2. ศาสตร์พระราชา  
3. ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 

 
 
 



 

 
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม*** 
การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6 

1. หัวข้อในการแข่งขัน “เด็กไทยร่วมเสริมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม” 
2. รูปเล่มบทภาพยนต์ จ านวน 3 เล่ม 
3. แผ่น CD หรือ DVD ภาพยนตร์ จ านวน 3 แผ่น 
4. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ (เผื่อมีปญัหาทางเทคนิคในการฉายภาพยนตร์) 
    (ส่งในวันแข่งขัน 22 กันยายน 2560) 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 
1. หัวข้อในการแข่งขัน “เด็กไทยร่วมเสริมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม” 
2. รูปเล่มบทภาพยนต์ จ านวน 3 เล่ม 
3. แผ่น CD หรือ DVD ภาพยนตร์ จ านวน 3 แผ่น 
4. สตอรี่บอร์ด จ านวน 3 เล่ม 
5. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ (เผื่อมีปญัหาทางเทคนิคในการฉายภาพยนตร์) 
   (ส่งในวันแข่งขัน 23 กันยายน 2560) 

 
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

ให้โรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันเตรียม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาเอง ดังนี้ หลอดทดลองขนาดกลาง จ านวน 6 หลอดพร้อมท่ี
วางหลอด , บีกเกอร์ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก อย่างละ 5 ใบ, โกรง่บดสาร 1 ชุด , ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมที่กั้นลม 1 ชุด 
, หลอดหยดสาร 3 อัน , แท่งแก้วคนสาร 1 อัน 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

ให้โรงเรียนทีเ่ข้าแข่งขันเตรียม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาเอง ดังนี้ หลอดทดลองขนาดกลาง จ านวน 6 หลอดพร้อมท่ี
วางหลอด , บีกเกอร์ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก อย่างละ 5 ใบ, โกรง่บดสาร 1 ชุด , ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมที่กั้นลม 1 ชุด 
, หลอดหยดสาร 3 อัน , แท่งแก้วคนสาร 1 อัน 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6  รูปเล่มรายงานให้ส่งในวันท่ีแข่งขัน จ านวน 4 เล่ม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  รูปเล่มรายงานให้ส่งในวันที่แข่งขัน จ านวน 4 เล่ม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รูปเล่มรายงานให้ส่งในวันที่แข่งขัน จ านวน 4 เล่ม 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดิษฐ์ ม.1-ม.3  รูปเล่มรายงานให้ส่งในวันท่ีแข่งขัน จ านวน 4 เล่ม 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6  

อุปกรณ์ที่เตรียมมาในการแข่งขัน บอร์ดโครงงาน อุปกรณ์ อ่ืน เช่น ปลั๊กพวง และรายงานรูปเล่มใหส้่งในวันท่ีท าการ
แข่งขันจ านวน 4 เล่ม 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

อุปกรณ์ที่เตรียมมาในการแข่งขัน บอร์ดโครงงาน อุปกรณ์ อ่ืน เช่น ปลั๊กพวง และรายงานรูปเล่มใหส้่งในวันท่ีท าการ
แข่งขันจ านวน 4 เล่ม 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 
18 กันยายน 2560 


