
 
 
 
ที่ ศธ 04299.03/ว37                       โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชัยภูมิ                
จังหวัดชัยภูมิ  36000 

      24  มกราคม 2566 

เรื่อง    ขอเชิญส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open  
House 2023” 

เรียน    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. QR Code สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  2. ก าหนดการจัดกิจกรรม 

 ด้วยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาจะจัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023”     
ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อ  
พญาแล เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนและครูได้แสดงทักษะความสามารถทางด้านวิชาการและกีฬา โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ 
ได้แก่ การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (MV Test)  การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันกีฬา การประกวด
ครูผู้สอนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม และนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนเมืองพญา
แลวิทยาจึงขอเรียนเชิญท่านส่งบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
และดูรายละเอียดเพ่ิมเติมโดยการสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ที่
เว็บไซต์ www.phayalae.ac.th หรือ facebook โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านด้วยดีอีกเช่นเคยและขอขอบพระคุณ 
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                          (นายปิยะพล เถื่อนพาชิน) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ   
ผู้ประสานงาน. นายภัทรนนน สีมา 
โทร. 089-8484134 



QR Code สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติม 
กิจกรรม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023 

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 

(สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 3 กมุภาพันธ์ 2566) 

QR Code รายการแข่งขัน 

 

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว.  
MV Open House 2023 
https://shorturl.asia/qiNRT 
 

 

ส่งรายชื่อสมัครแข่งขัน MV Test ครั้งที่ 2 
https://shorturl.asia/0rqGi 
 

 

การประกวดครูผู้สอนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
https://forms.gle/QoPYUF7T7XF24AgDA 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
https://forms.gle/gcRXnMdtCLbzh9ys6 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
https://forms.gle/9hith94qcdrCABvs7 
 

https://shorturl.asia/qiNRT
https://shorturl.asia/0rqGi
https://forms.gle/QoPYUF7T7XF24AgDA
https://forms.gle/gcRXnMdtCLbzh9ys6
https://forms.gle/9hith94qcdrCABvs7


QR Code รายการแข่งขัน 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 
https://forms.gle/GxWd2f5CNyGZYyme6 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
https://forms.gle/ee71HMyLeoai3YGz5 
 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
https://forms.gle/PVz2U9SvpqnBTQjY7 
 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(ฟุตบอล 7 คน) 
https://forms.gle/67X7Wdp6drG3eKpX7 

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(ตะกร้อ/เปตอง) 
https://forms.gle/UDRb49Km8R9Rpj149 

 

สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม E-Sport (ROV) 
https://forms.gle/rruQQqKDtuYEo6Mj8 
 

 

https://forms.gle/GxWd2f5CNyGZYyme6
https://forms.gle/ee71HMyLeoai3YGz5
https://forms.gle/PVz2U9SvpqnBTQjY7
https://forms.gle/67X7Wdp6drG3eKpX7
https://forms.gle/UDRb49Km8R9Rpj149
https://forms.gle/rruQQqKDtuYEo6Mj8


ก าหนดการจัดกิจกรรม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023 
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

09.00 น. – 12.00 น.  ประกวดครูผู้สอนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม 
12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เป็นต้นไป   ประกวดครูผู้สอนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (ต่อ) 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 
08.00 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียนแข่งขัน MV Test ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา  
09.00 น. เป็นต้นไป การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     -     การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- การแข่งขันคัดลายมือ 
- การแข่งขันเขียนตามค าบอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
- การแข่งขันเซปักตะกร้อ 
- การแข่งขันเปตอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- การแข่งขัน Spelling Bee 
- การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- การแข่งขันตอบปัญหาเพชรยอดมงกุฎสังคมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี 
- การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Paint) 
- การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
- การแข่งขัน E-Sport 

10.00 น. – 12.00 น. การทดสอบความสามารถทางวิชาการ (MV Test)   
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 



สถานที่จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023 

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
กิจกรรม ระดับชั้น สถานที่แข่งขัน หมายเหตุ 

ประกวดครูผู้สอนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

ประถมศึกษาตอนต้น 413  
ประถมศึกษาตอนปลาย 414  

มัธยมศึกษาตอนต้น 415 - 416  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 417  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานที่จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว. MV Open House 2023 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ ์2566 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ระดับชั้น สถานที่แข่งขัน หมายเหตุ 

 MV Test ป.1 – 3 421 - 427  
 ป.4 – 6 433 - 437  

คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1 – 6 417  
ภาษาไทย คัดลายมือ ป.4 – 6 412  

เขียนตามค าบอก ป.4 – 6 413  
สุขศึกษาและพลศึกษา ฟุตบอล 7 คน ทุกรุ่น สนามหญ้าเทียม  

เซปักตะกร้อ ทุกรุ่น อาคารอนุสรณ์ 58 ปี  
เปตอง ทุกรุ่น สนามเปตอง  

ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1 – 3 322  
ป.4 – 6 323  

คัดลายมือจีน ป.1 – 3 327  
ป.4 – 6 328  

เทคโนโลยี สร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
(Paint) 

ป.1 – 6 Com 1  

การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.1 – 6 Com 2  
E-Sport ม.1 - 3 อาคารอนุสรณ์ 58 ปี  

ม.4 - 6 อาคารอนุสรณ์ 58 ปี  
สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
ตอบปัญหาเพชรยอดมงกุฎสังคมศึกษา ป.1 – 3 332  

ป.4 – 6 333  



 


