
สถานทีจั่ดการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศกึษา 2560 
โรงเรียนอนบุาลพิษณุโลก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 
ที่ ชื่อกิจกรรม จํานวน

นักเรียน
จํานวน

คร ู
ผู้ตัดสนิ 

สถานที ่ วัสดุ อุปกรณ ์
ที่ต้องการ 

หมายเหตุ

1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 

11 
11 

3 
3 

ช้ัน ป. 3.5 
อาคาร 

ศรีสโรชา 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 22 ชุด 
เก้าอ้ีกรรมการ 6 ตัว 

 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 9 3 ช้ัน ป. 3.6 
อาคาร 

ศรีสโรชา 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 9  ชุด 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

2 การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 
การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 
การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-3 

11 
11 
9 

5 ช้ัน ป. 3.4 
อาคาร 

ศรีสโรชา 

ป้ายกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 31  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 5 ตัว 

 

3 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 11 3 ช้ัน ป. 3.2 
อาคาร 

ศรีสโรชา 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 11  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 5 ตัว 

 

เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 9 3 ช้ัน ป. 3.3 
อาคาร 

ศรีสโรชา 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 9  ชุด 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

4 ท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-3 11 3 ช้ัน ป. 2.1 
อาคาร 

บุปผานลิน 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 11  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

 

ท่องอาขยานทํานองเสนาะ ป.4-6 12 3 ช้ัน ป. 2.2 
อาคาร 

บุปผานลิน 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 12  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

ท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-3 5 3 ช้ัน ป. 2.3 
อาคาร 

บุปผานลิน 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 5  ชุด 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

5 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 24 2 ช้ัน ป. 2.4 
อาคาร 

บุปผานลิน 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 24  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 2 ตัว 

จัด 8 ทีมๆ
ละ 3 คน 

ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 30 2 ช้ัน ป. 2.5 
อาคาร 

บุปผานลิน 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 30  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 2 ตัว 

จัด10ทีมๆ
ละ 3 คน 

 



ที่ ชื่อกิจกรรม จํานวน
นักเรียน

จํานวน
คร ู

ผู้ตัดสนิ 

สถานที ่ วัสดุ อุปกรณ ์
ที่ต้องการ 

หมายเหตุ

 ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-
3 

18 2 ช้ัน ป. 2.6 
อาคาร 

บุปผานลิน 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 18  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 2 ตัว 

จัด 6 ทีมๆ
ละ 3 คน 

6 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่กลอน 4 ป. 4-
6 

22 3 ช้ัน ป. 3.1 
อาคาร 

ศรีสโรชา 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 22  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

จัด 11 
ทีมๆละ 2 
คน 

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่กาพย์ยานี 11 
ม.1-3 

16 3 ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 16  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

จัด 8 ทีมๆ
ละ 2 คน 

7 ต่อคําศัพท์ภาษาไทย ป.4-6 
ต่อคําศัพท์ภาษาไทย ม.1-3 

18 
12 

10 ห้องสมุด 
อาคาร 

บุณฑริกา 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 30  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 10 ตัว 

จัด 15 
ทีมๆละ 2 
คน 

8 
 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 22 3 ป.5.3 
อาคาร 

ปทุมาวดี 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 22  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

 
 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 22 4 ป.5.4 
อาคาร 

ปทุมาวดี 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 22  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 4 ตัว 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 12 3 ป.5.5 
อาคาร 

ปทุมาวดี 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 12  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

9 โครงงานคณิตศาสตร์ทฤษฎี ป.4-6 9 3 โรงอาหาร 
อาคาร 

นิลปัทมา 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะวางโครงงาน 3  ตัว 
เก้าอ้ีนักเรียน 9 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

จัด 11 
ทีมๆละ 3 
คน 

โครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการ  
ป.4-6 

18 3 โรงอาหาร 
อาคาร 

นิลปัทมา 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะวางโครงงาน 6  ตัว 
เก้าอ้ีนักเรียน 18 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

โครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการ  
ม.1-3 

6 3 โรงอาหาร 
อาคาร 

นิลปัทมา 
 
 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะวางโครงงาน 2  ตัว 
เก้าอ้ีนักเรียน 6 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 



ที่ ชื่อกิจกรรม จํานวน
นักเรียน

จํานวน
คร ู

ผู้ตัดสนิ 

สถานที ่ วัสดุ อุปกรณ ์
ที่ต้องการ 

หมายเหตุ

10 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โปรแกรม GSP ป.4-6 

14 3 ห้อง
คอมพิวเตอร์1 

อาคาร 
บงกชมาลี 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
คอมพิวเตอร์ 9เครื่อง 
เก้าอ้ีกรรมการ 6 ตัว 

 

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โปรแกรม GSP ม.1-3 

4 3 

11 คณิตคิดเร็ว ป.1-3 
คณิตคิดเร็ว ป.4-6 
คณิตคิดเร็ว ม.1-3 

11 
11 
8 

10 ห้องศูนย์
คณิตศาสตร์ 

อาคาร 
บงกชมาลี 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 30  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 10 ตัว 

 

12 ต่อสมการคณติศาสตร์ (เอแม็ท) 
ป.4-6 
ต่อสมการคณติศาสตร์ (เอแม็ท) 
 ม.1-3 

20 
 

12 

6 ห้องศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

อาคาร 
บงกชมาลี 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 30  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 10 ตัว 

จัด 16 
ทีมๆละ 2 
คน 

13 
 

ซูโดกุ ป.1-6 
ซูโดกุ ม.1-3 

11 
6 

6 ป.5.6 
ป.5.5 
อาคาร 

ปทุมาวดี 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 17  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 6 ตัว 

 
 

14 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 30 4 ห้องวิทย์ 1 
อาคาร 

บงกชมาลี 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 30  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 4 ตัว 

จัด 10 
ทีมๆละ 3 
คน 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 24 4 ห้องวิทย์ 2 
อาคาร 

ศรีสโรชา 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 24  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 4 ตัว 

จัด 8 ทีมๆ
ละ 3 คน 

15 โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง ป.4-6 27 3 ใต้ถุนอาคาร 
ปทุมาวดี 

 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะวางโครงงาน 9  ตัว 
เก้าอ้ีนักเรียน 27 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 4 ตัว 

จัด 9 ทีมๆ
ละ 3 คน 

โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง ม.1-3 9 3 ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะวางโครงงาน 3  ตัว 
เก้าอ้ีนักเรียน 9 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ 
 ป.4-6 

21 3 ใต้ถุนอาคาร 
ปทุมาวดี 

 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะวางโครงงาน 7  ตัว 
เก้าอ้ีนักเรียน 21 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

 



 

ที่ ชื่อกิจกรรม จํานวน
นักเรียน

จํานวน
คร ู

ผู้ตัดสนิ 

สถานที ่ วัสดุ อุปกรณ ์
ที่ต้องการ 

หมายเหตุ

 โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ 
 ม.1-3 

12 3 ใต้ถุนอาคาร 
ปทุมาวดี 

 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะวางโครงงาน 4  ตัว 
เก้าอ้ีนักเรียน 12 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

จัด 4 ทีมๆ
ละ 3 คน 

16 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6 

18 3 ห้อง 
แม่จันหอม 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
เก้าอ้ีนักเรียน 18 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

จัด 6 ทีมๆ
ละ 3 คน 

17 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ป.1-6 
 

10 
 

3 ใต้ถุนอาคาร 
ปทุมาวดี 

 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
เก้าอ้ีนักเรียน 10  ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

จัด 5 ทีมๆ
ละ 2 คน 

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 
 

6 3 ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
เก้าอ้ีนักเรียน 6  ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 3 ตัว 

จัด 3 ทีมๆ
ละ 2 คน 

18 
 

เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 
เครื่องร่อนไกล ป.4-6 
 

18 
18 
 

2 
2 
 

หอประชุม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
เก้าอ้ีนักเรียน 56 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 6 ตัว 

จัด 28 
ทีมๆละ 2 
คน 
 เครื่องร่อนนาน ป.4-6 

 
20 2 สนามฟุตซอล ป้ายช่ือกิจกรรม 

โต๊ะ 2 ตัว 
เก้าอ้ี 6 ตัว 

19 เครื่องบินพลังยาง บินนาน ม.1-3 10 9 สนามฟุตบอล
กลางแจ้ง 

ป้ายช่ือกิจกรรม 
โต๊ะ 3 ตัวต้ังใต้ต้นไม้ 
หน้าห้องแม่จันหอม 
เก้าอ้ีนักเรียน 19  ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 9 ตัว 

จัด 10 
ทีมๆละ 3 
คน 

เครื่องบินพลังยาง 3 มิติ ม.1-3 8 ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน 24  ชุด
เก้าอ้ีกรรมการ 4 ตัว 

จัด 8 ทีมๆ
ละ 3 คน 

20 หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ป.1-6 
หุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-6 
หุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-6 

9 
3 
3 

5 ห้องวิทย์ 
MEP 

ป้ายช่ือกิจกรรมหน้าห้อง 
เก้าอ้ีนักเรียน 15 ตัว 
เก้าอ้ีกรรมการ 5 ตัว 

จัด 5 ทีมๆ
ละ 3 คน 

 

 


