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คำนำ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในฐานะหนวยงานในการสงเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำหรับเด็กและเยาวชนใหเปนผูที่ถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลอง

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดนอมนำพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ ๖  

ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสานถายทอดสูอนุชนรุนหลัง ประวัติศาสตรที่ยาวนานกวา ๑๐๐ ป ของการ 

จัดงาน สิ ่งที ่คณะกรรมการจัดงานใหความสำคัญ คือ ยึดมั ่นในพระปณิธานของลนเกลารัชกาลที ่ ๖  

ที่มีจุดมุงหมาย เพื่อจะแนะนำชักจูงใหเด็กชาย หญิงในสมัยนั้นไดเอาใจใสฝกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งจะเปน  

ทางเลี้ยงอาชีพตาง ๆ เพ่ือจะกันการที่เด็กทั้งหลาย พากันนิยมในการเปนเสมียน หรือเขาทำราชการใหนอยลง

และสานตอเจตนารมณของการจัดการศึกษาผานการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ไดเขาใจและดำเนินการ

อยางถูกตอง จึงไดจัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อเปนคูมือการเขารวมประกวดแขงขัน งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ ปฏิทินการดำเนินงาน สถานที่การแขงขัน แผนผังอาคาร แผนผังหองเรียน การตัดสิน

ผลการแขงขัน การคัดตัวแทน เกณฑการแขงขันศิลปหัตถกรรม หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปน

ประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ 

 

ศูนยการแขงขันโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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๑. ปฏิทินการดำเนินงาน 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
เดือน สิงหาคม 2565 ประชุมผูบริหารและผูเกี่ยวของเพื่อจัดกิจกรรมการ

แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนในกลุมลงทะเบียนรายการแขงขัน ศูนยแขงขันโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

วันที่ 5 กันยายน 2565 ประชุมผูประสานงานและหัวหนางานรับผิดชอบ
แตละกิจกรรม 

ศูนยแขงขันโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

วันที่ 8 กันยายน 2565 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแขงขันกิจกรรม
การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
ทุกกลุมสาระ 

ศูนยแขงขันโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

วันที่ 12-14 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

ศูนยแขงขันโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม 

 

2. กลุมสาระการเรียนรูและสถานที่จัดการแขงขัน 

ลำดับ กลุมสาระการเรียนรู สถานที ่
1 การงานอาชีพ โดมหลังอาคาร 4 
2 คอมพิวเตอร อาคารบาลเมือง (อาคาร4) 
3 หุนยนต หอประชุมศรีจุฬาลักษณ 
4 คณิตศาสตร อาคารรามคำแหง (อาคาร5) 
5 ภาษาไทย อาคารไสลือไท (อาคาร8) 
6 วิทยาศาสตร อาคารเลอไท (อาคาร6) 

โรงเรียนบานสวนวิทยาคม 
7 สังคมศึกษาและหนังสั้น อาคารศรีอินทราทิตย (3) 
8 ศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนวัดไทยชุมพล 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป โรงเรียนลิไทพิทยาคม 

10 ศิลปะ-นาฏศิลป โรงเรียนยางซายพิทยาคม 
11 ภาษาตางประเทศ โรงเรียนอุดมดรุณี 
12 สุขศึกษาและพลศึกษา สนามฟุตซอล 
13 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน อาคารพระรวง(อาคาร2) , หอสมุด 

และดานขางสนามฟุตบอล 
14 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) อาคารไสลือไท (อาคาร8) 

โรงเรียนบานสวนวิทยาคม 
โรงเรียนวัดไทยชุมพล 
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2.1 แผนผังอาคารและสถานที่การแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. หนาอาคารศรีอินทราทิตย (3) ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.ตน-ปลาย และการแขงขัน 
   ประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ ม.ตน-ปลาย 

 2. โดมหลังอาคาร ๔ สนามแขงขัน ประเภท การงานอาชีพ 
  

1. อาคารศรีอินทราทิตย (3) 
- กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. อาคารบาลเมือง (4) 
- กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี

3. อาคารรามคำแหง (5) 
- กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 

4. อาคารเลอไท (6) 
- กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

5. อาคารไสลือไท (8) 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

6. เวทีศักยภาพ 
- โครงงานสิ่งประดิษฐวิทย 

- ประกวดละครประวตัิศาสตร 

- แขงขันแอโรบิก 

- แขงขันคีตะมวยไทย 

- แขงขันทักษะพื้นฐานดานกีฬา 

7. หอประชุม 109 ป 
- ละครคุณธรรม 

- Science Show 

8.หอประชุมศรีจุฬาลักษณ 
- การแขงขันหุนยนต 
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    2.2 แผนผังหองเรียนของอาคาร 

อาคาร 3 

 

อาคาร 4 

Com 1 
- เขียนโปรแกรม 
ม.ปลาย 
- การตัดตอภาพยนตร 
 ม.ปลาย 
 

 

Com 2 
- การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใชดวยโปรแกรม 
ม.ตน-ปลาย 

Com 3 Com 4 
- โครงงานคอมพิวเตอรประเภท
ซอฟแวร ม.ตน-ปลาย 
- การสราง Motion 
infographic ม.ปลาย 
- สราง Wabpage ประเภท 
Web Editor ม.ตน 
- วาดภาพดวยโปรแกรม paint 
ประเภทบกพรองทางสติปญญา 

หุนยนต 

Com 7 
- การสราง Wab Applications ม. 
ปลาย 
- สรางการตูนแอนิเมชั่น ม.ตน 
- สราง Wabpage ประเภท  
Text Editor ม.ตน 

Com 6 
- สรางการตูนเรื่องสั้น 
ม.ตน 
- สรางเกมสสรางสรรค
จากคอมพพิวเตอร  
ม.ตน-ปลาย 

Com 5 

 

หองพักครู 
หองเครื่อขายไรพรมแดน 

 

แขงขันภาพยนตรสั้น ม.ตน-ปลาย 
เขต ๒ 

หองซอมบำรุง 

 

  

331 

ประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.ตน-ปลาย 

เขต ๒ 

332 

สังคม 

333 

สังคม 

334 

สังคม 

335 

ประกวดมารยาทไทย 

ม.ตน-ปลาย เขต๒ 

336 

ประกวดมารยาทไทย 
ม.ตน-ปลาย 

เขต๑ 

321 

- ประกวดเพลงคณุธรรม 
ม.ตน-ปลาย เขต ๑ 

-ตอบปญหาสุขศึกษาและ
พละศึกษา 

322 

สวดมนตแปลอังกฤษ  

ม.ตน-ปลาย 
เขต ๑ 

323 

สวดมนตแปล
อังกฤษ ม.ตน-ปลาย 

เขต ๒ 

324                 325 

ภาพยนตรสั้น 

ม.ตน-ปลาย 

เขต ๑ 

326 

หองพักครู 

311 

เลานิทานคณุธรรม 
ม.ตน-ปลาย 

เขต ๑  

312 

สังคม 

313 

เลานิทานคณุธรรม 
ม.ตน-ปลาย 

เขต ๒ 

314 

สังคม หอง
สังคม 

315 

หองอุนใจ 

316 

หองกิจการ นร. 
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อาคาร 5 

541 

อัจฉริยภาพ 
ม.ตน-ปลาย 

เขต ๑ 

542 

อัจฉริยภาพ 
ม.ตน-ปลาย 

เขต ๒ 

543 

คิดเลขเร็ว 
ม.ตน เขต ๑ 

544 

คิดเลขเร็ว 

ม.ตน-ปลาย  

เขต ๒ 

545 

ซูโดก ุ

ม.ตน-ปลาย 
เขต ๑ 

546 

ซูโดก ุ

ม.ตน-ปลาย 

เขต ๒ 

531 

A-MATH 

ม.ตน-ปลาย 
เขต ๑ 

 

532 

A-MATH 

ม.ตน-ปลาย 
เขต ๑ 

 

533 

A-MATH 

ม.ตน-ปลาย 
เขต ๒ 

 

534 

A-MATH 

ม.ตน-ปลาย 
เขต ๒ 

 

535 

เวทคณิต 
ม.ตน เขต ๑ 

536 

เวทคณิต 

ม.ตน เขต ๒ 

521 

คณิต 

522 

คณิต 

523                   524 

หองประชุมคณติ 

 

525 

หองพักครู 

526 

หองสมุดคณิต 

511 

โครงงานทฤษฎี 
ม.ตน-ปลาย 

เขต ๑ 

512 

โครงงานทฤษฎี 
ม.ตน-ปลาย 

เขต ๒ 

513 

โครงงานบูรณา
การ 

ม.ตน-ปลาย 

เขต ๑ 

514 

โครงงานบูรณา
การ 

ม.ตน-ปลาย 

เขต ๒ 

515 

คิดเลขเร็ว 

ม.ปลาย เขต ๑ 
 

516 

หองลูกเสือ 

 

อาคาร การงานอาชีพ 

การงาน 1 การงาน 2 การงาน 3 การงาน 4 
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725 

 

 อาคาร 6 

641 

ชีววิทยา 

642 

ชีววิทยา 

643 

ชีววิทยา 

644 

ชีววิทยา 

645 

ชีววิทยา 

646 

ชีววิทยา 

 

631 

วิทย ม.ตน 

         

632 

ฟสิกส 

 

633 

หองพัก
คร ู

634 

หองเก็บ
เอกสาร 

 

635 

ฟสิกส 

 

636 

ฟสิกส 

 

621 

วิทยม.ตน 

 

622 

เคม ี

623 

หองพัก
คร ู

624 

หองเก็บ
เอกสาร 

 

625 

เคม ี

 

626 

หองพักครู 

 

611 

ดาราศาสตร 

612 

เคม ี

613 

วิทย ม.ตน 

614 

โครงงานวิทย 

ทดลอง 

 (เชา – บาย)  

เขต ๑ เขต ๒ 

615 

โครงงานวิทย 

ทดลอง 
(เชา – บาย) 
เขต ๑ เขต ๒ 

616 

โครงงานวิทย 

ทดลอง 
(เชา – บาย)  
เขต ๑ เขต ๒ 

 

อาคาร 7 

หองสุขา 

741 

EP ม.1/3 

742 

EP ม.2/3 

743 

EP ม.3/3 

744 

EP ม.6/3 

745 

ตปท. 

746 

MP ม.1/4 

747 

MP ม.2/4 

748 

MP ม.3/4 หองสุขา 

หองสุขา 

731 

ตปท. 

732 

ตปท. 

733 

ตปท. 

734 

ตปท. 

735 

ตปท. 

736 

ตปท. 

737 

ตปท. 

738 

ตปท. หองสุขา 

หองสุขา 

721 

หองพักครู 

722 

หองพักครู 

723 

หองพักครู 

724 

หองพักครู 

726 

หองปฎิบัติการ 

 

727 

ตปท. 

728 

ตปท. หองสุขา 

หองครู
อมรพันธ 

ใตถุนอาคาร 7 

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐวิทย ม.ตน ม.ปลาย 

เชา – บาย เขต ๑ เขต ๒ 

หองพักครู
ศิลปะ 

ศิลปะ 1 ศิลปะ 2 
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อาคาร 8 

841 

สุข
ศึกษา 

842 

วรรณกรรม
พิจารณ  

ม.ตน 

เขต ๒ 

843 

วรรณกรรม
พิจารณ 

 ม.ปลาย 

เขต ๑ 

844 

พินิจวรรณคด ี
ม.ตน 

เขต ๒ 

845 

พินิจวรรณคด ี

ม.ปลาย 

 เขต ๒ 

846 

เรียงรอย
ถอยความ 

ม.ตน 

เขต ๒ 

847 

เรียงรอย
ถอยความ 
ม.ปลาย 

เขต ๒ 

848 

อานทำนอง
เสนาะ 

ม.ตน-ปลาย 

เขต ๒ 

831 

หองพัก
คร ู

832 

แตงคำประพันธ
โคลงฯ 
ม.ปลาย 

เขต ๒ 

833 

แตงคำประพันธ
กาพยฯ 

ม.ตน  เขต ๒ 

834 

แตงคำประพันธ
โคลงฯ 
ม.ปลาย 

เขต ๑ 

835 

แตงคำ
ประพันธ
กาพยฯ 
ม.ตน 
เขต ๑ 

836 

เรียงรอย
ถอยความ 
ม.ปลาย 

เขต ๑ 

837 

เรียงรอย
ถอยความ 

ม.ตน 
เขต ๑ 

838 

อานทำนอง
เสนาะ 

ม.ตน-ปลาย 
เขต ๑ 

821 

หอง
ประชุม 

822 

คัดลายมือ 
ม.ตน-ปลาย  

เขต ๑ 

823 

คัดลายมือ 

ม.ตน-ปลาย  

เขต ๒ 

824 

วรรณกรรม
พิจารณ  

ม.ตน 
เขต ๑ 

825 

วรรณกรรม
พิจารณ ม.

ปลาย 

เขต ๑ 

826 

พินิจ
วรรณคด ี

ม.ตน 
เขต ๑ 

827 

พินิจ
วรรณคด ี
ม.ปลาย  
เขต ๑ 

828 

หองพักครู
ภาษาไทย 

811 

สำรอง 

ใตถุนอาคาร อาคาร 8 
ตอคำศัพทภาษาไทย ม.ตน-ปลาย เขต ๑ เขต ๒ 

812 

เลานิทาน 

(การศึกษาพิเศษ) 

 

 

อาคาร หองเรียนพิเศษ 

หอง GP ม.5/2 หอง GP ม.5/1 หอง GP ม.4/2 หอง GP ม.4/1 
หอง GP ม.๖/๑ 

อัจฉริยภาพ ม.ตน-ปลาย 
เขต ๑ 

หอง GP ม.6/2 
อัจฉริยภาพ ม.ตน-ปลาย 

เขต ๒ 

หองประชุม Lap หองประชุม La 
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3. การจัดการแขงขัน การตัดสินผลการแขงขัน การคัดเลือกตัวแทน 

 3.๑ การจัดการแขงขัน กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีผูสมัคร 

    3.๒ การตัดสินผลการแขงขัน 

3.๒.๑ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเปนที่สิ้นสุด 

3.๒.๒ ผูเขาแขงขันจะไดรับเกียรติบัตรรางวัล ดังนี้ 

๑) คะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทอง 

๒) คะแนนรอยละ ๗๐ – ๗๙ ไดรับเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

๓) คะแนนรอยละ ๖๐ – ๖๙ ไดรับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

๔) คะแนนต่ำกวารอยละ ๖๐ ไดรับรางวัลผลงานผานการแขงขัน 

3.๒.๓ การคัดเลือกตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาเขารวมแขงขันในระดับชาติ 

๑) กิจกรรมที่มีผู เขาแขงขันตั้งแต ๒ ทีมขึ้นไป ผูที ่ไดคะแนนสูงสุดและมีคะแนนรอยละ 

 ๘๐ ขึ้นไป ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน 

๒) กิจกรรมที่มีผู เขารวมแขงขันเพียง ๑ ทีม จะตองไดคะแนนตั้งแต ๘๐ คะแนน ขึ้นไป  

จึงจะไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน 

 

3.3 เกณฑการแขงขันศิลปหัตถกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การงานอาชีพ คณิตศาสตร ์ คอมพิวเตอร์ 

ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ศิลปะ-ดนตรี 
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ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-นาฏศิลป์ สังคมศึกษาและหนังสั้น 

สุขศึกษาและพลศึกษา หุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ 

(โรงเรียนเรียนรวม) 
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4. การสมัครเขารวมการประกวด แขงขัน 

    4.๑ ผูเขารวมแขงขันในแตละระดับ 

เปนนักเรียนปกติ หรือนักเรียนเรียนรวมของโรงเรียนทุกสังกัด ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่

จังหวัดสุโขทัย กรณีเปนโรงเรียนขยายโอกาสที่เปดทำการเรียนการสอนสูงสุดถึงชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖  

กิจกรรมของนักเรียน ม.๑ – ม.๓ และกิจกรรมของนักเรียน ม.๔ – ม.๖ แขงขันในลูมัธยมศึกษา 

    4.๒ จำนวนทีม กิจกรรมละ ๑ ทีมตอโรงเรียน 

    4.๓ จำนวนครูผูฝกสอน ในแตละกิจกรรม 

ประเภทเดี่ยว     ครูผูสอน ๑ คน 

ประเภททีม  ๒ – ๕ คน   ครูผูสอน ๒ คน 

๖ – ๑๐ คน   ครูผูสอน ๓ คน 

๑๑ – ๑๕ คน   ครูผูสอน ๔ คน 

๑๖ – ๒๐ คน   ครูผูสอน ๕ คน 

๒๑ – ๒๕ คน   ครูผูสอน ๖ คน 

๒๖ – ๓๐ คน   ครูผูสอน ๗ คน 

๓๑ – ๔๐ คน   ครูผูสอน ๘ คน 

    4.๔ วิธีสมัครเขารวมแขงขัน 

กรอกขอมูลนักเรียน และครูผูฝกสอน ทางระบบลงทะเบียนออนไลน ที่เว็บไซต www.suw.ac.th 

 

5. การรายงานตัวผูเขาแขงขัน 

    5.๑ ผูเขาแขงขันตองรายงานตัวกอนเวลาแขงขัน ๓๐ นาที 

    5.๒ นักเรียนลงชื่อเขาแขงขันในแบบลงทะเบียนนักเรียน 
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เขต 1 เขต 2
1 การแขง่ขนัอฉัรยิะภาพทางคณติศาสตร ์ม. 1 - ม.3  อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 541 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 542 12ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป
2 การแขง่ขนัอฉัรยิะภาพทางคณติศาสตร ์ม. 4 - ม.6 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 541 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 542 13ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป

3
การประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ม.1-ม.3 
ประเภทสรา้งทฤษฎหีรอืคําอธบิายทางคณติศาสตร์ อาคาร 5 ชัน 1 หอ้ง 511 อาคาร 5 ชัน 1 หอ้ง 512 12ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป

4 การประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ม.4-ม.6 
ประเภท สรา้งทฤษฎหีรอืคําอธบิายทางคณติศาสตร์ อาคาร 5 ชัน 1 หอ้ง 511 อาคาร 5 ชัน 1 หอ้ง 512 13ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป

5
การประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ม.1-ม.3 
ประเภท บรูณาการความรูใ้นคณติศาสตรไ์ป
ประยกุตใ์ช ้ อาคาร 5 ชัน 1 หอ้ง 513 อาคาร 5 ชัน 1 หอ้ง 514 12ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป

6
การประกวดโครงงานคณติศาสตร ์ม.4-ม.6 
ประเภท บรูณาการความรูใ้นคณติศาสตรไ์ป
ประยกุตใ์ช ้ อาคาร 5 ชัน 1 หอ้ง 513 อาคาร 5 ชัน 1 หอ้ง 514 13ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป

7
การแขง่ขนัสรา้งสรรคผ์ลงานคณติศาสตร์
โดยโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชัน 2 หอ้งคอม A อาคาร 4 ชัน 2 หอ้งคอม B 14ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป

8
การแขง่ขนัสรา้งสรรคผ์ลงานคณติศาสตร์
โดยโปรแกรม GSP ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชัน 2 หอ้งคอม A อาคาร 4 ชัน 2 หอ้งคอม B 14ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป

9 การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 543 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 544 12ก.ย.2565 9:00:00 น - 11:00 น.
10 การแขง่ขนัคดิเลขเร็ว ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 515 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 544 13ก.ย.2565 9:00:00 น - 11:00 น.
11 การแขง่ขนัสมการคณติศาสตร ์(A-MATH) ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชัน 3 หอ้ง 531,532 อาคาร 5 ชัน 3 หอ้ง 532,534 12ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป
12 การแขง่ขนัสมการคณติศาสตร ์(A-MATH) ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชัน 3 หอ้ง 531,532 อาคาร 5 ชัน 3 หอ้ง 533,534 13ก.ย.2565 9:00:00 น เป็นตน้ไป
13 การแขง่ขนัซโูดก ุม.1-ม.3 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 545 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 546 12ก.ย.2565 9:00:00 น - 11:00 น.
14 การแขง่ขนัซโูดก ุม.4-ม.6 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 545 อาคาร 5 ชัน 4 หอ้ง 546 13ก.ย.2565 9:00:00 น - 11:00 น.
15 การแขง่ขนัเวทคณติ ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชัน 3 หอ้ง 535 อาคาร 5 ชัน 3 หอ้ง 536 12ก.ย.2565 9:00:00 น - 11:00 น.

ตารางการแขง่ขนังานศลิปะหัตถกรรมนักเรยีนระดับเขตพนืท ีครังท ี70 ประจําปีการศกึษา 2565
สงักดัเขตพนืทกีารศกึษามธัยมศกึษาสโุขทัย ณ โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม

หมวดหมู ่ คณติศาสตร์

ที รายการแขง่ขนั วันทแีขง่ขนั เวลาสถานทแีขง่ขนั



12 
 

 

เขต 1 เขต 2
1 การแขง่ขนัคดัลายมอืสือ่ภาษาไทย ม.1-ม.3 อาคาร 8 ชัน้ 2 หอ้ง 822 อาคาร 8 ชัน้ 2 หอ้ง 823 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
2 การแขง่ขนัคดัลายมอืสือ่ภาษาไทย ม.4-ม.6 อาคาร 8 ชัน้ 2 หอ้ง 822 อาคาร 8 ชัน้ 2 หอ้ง 823 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
3 การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ ม.1-ม.3 อาคาร 8 ชัน้ 2 หอ้ง 824 อาคาร 8 ชัน้ 4 หอ้ง 842 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
4 การแขง่ขนัวรรณกรรมพจิารณ์ ม.4-ม.6 อาคาร 8 ชัน้ 2 หอ้ง 825 อาคาร 8 ชัน้ 4 หอ้ง 843 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
5 การแขง่ขนัพนิจิวรรณคด ีม.1-ม.3 อาคาร 8 ชัน้ 2 หอ้ง 826 อาคาร 8 ชัน้ 4 หอ้ง 844 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
6 การแขง่ขนัพนิจิวรรณคด ีม.4-ม.6 อาคาร 8 ชัน้ 2 หอ้ง 827 อาคาร 8 ชัน้ 4 หอ้ง 845 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
7 การแขง่ขนัเรยีงรอ้ยถอ้ยความ ม.1-ม.3 อาคาร 8 ชัน้ 3 หอ้ง 837 อาคาร 8 ชัน้ 4 หอ้ง 846 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
8 การแขง่ขนัเรยีงรอ้ยถอ้ยความ ม.4-ม.6 อาคาร 8 ชัน้ 3 หอ้ง 836 อาคาร 8 ชัน้ 4 หอ้ง 847 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
9 การแขง่ขนัอา่นท านองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร 8 ชัน้ 3 หอ้ง 838 อาคาร 8 ชัน้ 4 หอ้ง 848 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป

10 การแขง่ขนัอา่นท านองเสนาะ ม.4-ม.6 อาคาร 8 ชัน้ 3 หอ้ง 838 อาคาร 8 ชัน้ 4 หอ้ง 848 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
11 การแขง่ขนัแตง่ค าประพันธป์ระเภทกาพยย์าน ี11 ม.1-ม.3 อาคาร 8 ชัน้ 3 หอ้ง 835 อาคาร 8 ชัน้ 3 หอ้ง 833 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
12 การแขง่ขนัแตง่ค าประพันธป์ระเภทโคลงสีส่ภุาพ ม.4-ม.6 อาคาร 8 ชัน้ 3 หอ้ง 834 อาคาร 8 ชัน้ 3 หอ้ง 832 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
13 การแขง่ขนัตอ่ค าศพัท์ภาษาไทย (ค าคม) ม.1-ม.3 เวทีใตถ้นุอาคารไสลอืไท เวทีใตถ้นุอาคารไสลอืไท 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
14 การแขง่ขนัตอ่ค าศพัท์ภาษาไทย (ค าคม) ม.4-ม.6 เวทีใตถ้นุอาคารไสลอืไท เวทีใตถ้นุอาคารไสลอืไท 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป
15 การแขง่ขนัเลา่นทิาน ประเภทบกพรอ่งสตปัิญญา อาคาร 8 ชัน้ 1 หอ้ง 812 อาคาร 8 ชัน้ 1 หอ้ง 812 12-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นตน้ไป

งานศลิปะหตัถกรรมนักเรยีนระดบัเขตพื้นที ่ครัง้ที ่70 ประจ าปีการศกึษา 2565
สงักัดเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาสโุขทัย ณ โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม

หมวดหมู ่ ภาษาไทย

ที่ รายการแขง่ขนั วันที่แขง่ขนั เวลาสถานที่แขง่ขนั
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เขต 1 เขต 2

1 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ด้านข้างสนามฟุตบอล ด้านข้างสนามฟุตบอล 14-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นต้นไป

2 การสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล สนามฟุตบอล 14-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นต้นไป

3 กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 อาคาร 4 ช้ัน 1 ห้องบริการ ICT อาคาร 4 ช้ัน 1 ห้องบริการ ICT 13-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นต้นไป

4
กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth 
Counselor) ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้องแนะแนว อาคาร 2 ห้องแนะแนว 13-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นต้นไป

5
กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth 
Counselor) ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้องแนะแนว อาคาร 2 ห้องแนะแนว 13-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นต้นไป

6 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องสมุด ช้ัน 2 ห้องสมุด ช้ัน 2 13-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นต้นไป

7 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ห้องสมุด ช้ัน 2 ห้องสมุด ช้ัน 2 13-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นต้นไป

8 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ห้องสมุด ช้ัน 1 ห้องสมุด ช้ัน 1 13-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นต้นไป

9 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ห้องสมุด ช้ัน 1 ห้องสมุด ช้ัน 1 13-ก.ย.-65 9:00:00 น เป็นต้นไป

งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 70 ประจ าปีการศึกษา 2565

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

หมวดหมู่  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ท่ี รายการแข่งขัน วันท่ีแข่งขัน เวลา
สถานท่ีแข่งขัน
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เขต 1 เขต 2
1 การประกวดเพลงคณุธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชัน้ 2  หอ้ง 321 อาคาร 3 ชัน้ 3  หอ้ง 331 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
2 การประกวดเพลงคณุธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชัน้ 2  หอ้ง 321 อาคาร 3 ชัน้ 3  หอ้ง 331 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
3 การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.1-ม.3 ลานหน้าอาคาร 3 โดมจอดรถหลงัอาคาร 4 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
4 การประกวดโครงงานคณุธรรม ม.4-ม.6 ลานหน้าอาคาร 3 โดมจอดรถหลงัอาคาร 4 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
5 การประกวดภาพยนตรส์ัน้ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชัน้ 2  หอ้ง 324 อาคาร 4 ชัน้ 1 หอ้งบรกิาร ICT 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
6 การประกวดภาพยนตรส์ัน้ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชัน้ 2  หอ้ง 324 อาคาร 4 ชัน้ 1 หอ้งบรกิาร ICT 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
7 การประกวดละครคณุธรรม ม.1-ม.6 หน้าอาคารเกยีรตยิศ 109 ปี โดมวอลเลยบ์อลหลงัอาคาร 6 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
8 การประกวดละครประวตัศิาสตร ์ม.1-ม.6 เวทศีกัยภาพ เวทศีกัยภาพ 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
9 การประกวดเลา่นทิานคณุธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชัน้ 1  หอ้ง 311 อาคาร 3 ชัน้ 1  หอ้ง 313 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
10 การประกวดเลา่นทิานคณุธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชัน้ 1  หอ้ง 311 อาคาร 3 ชัน้ 1  หอ้ง 313 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
11 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชัน้ 3  หอ้ง 336 อาคาร 3 ชัน้ 3  หอ้ง 335 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
12 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชัน้ 3  หอ้ง 336 อาคาร 3 ชัน้ 3  หอ้ง 335 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป
13 การประกวดสวดมนตแ์ปลองักฤษ ม.1-ม.6 อาคาร 3 ชัน้ 2  หอ้ง 322 อาคาร 3 ชัน้ 2  หอ้ง 323 12-ก.ย.-65 09.00 เป็นตน้ไป

งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา ครัง้ท่ี 70 ประจ าปีการศึกษา 2565

หมวดหมู ่: สงัคมศึกษาฯ
สงักดัเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสโุขทยั ณ โรงเรียนสโุขทยัวิทยาคม

สถานท่ี
ท่ี รายการแข่งขนั วนัท่ี เวลา
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เขต1 เขต2
1 การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ม.1-ม.3 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  1 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  2  หอ้ง 1 12-ก.ย.-65 09.00 น. เป็นตน้ไป
2 การแขง่ขนั "ศลิป์สรา้งสรรค"์ ม.4-ม.6 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  1 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  2  หอ้ง 1 12-ก.ย.-65 13.00 น. เป็นตน้ไป
3 การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีม.1-ม.3 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  2 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  2  หอ้ง 2 12-ก.ย.-65 09.00 น. เป็นตน้ไป
4 การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ีม.4-ม.6 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  2 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้ 2   หอ้ง 2 12-ก.ย.-65 13.00 น. เป็นตน้ไป
5 การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  3 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  2  หอ้ง 3 12-ก.ย.-65 09.00 น. เป็นตน้ไป
6 การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  3 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  2  หอ้ง 3 12-ก.ย.-65 13.00 น. เป็นตน้ไป
7 การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรมไทยสเีอกรงค ์ม.1-ม.3 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  4 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  2  หอ้ง 4 12-ก.ย.-65 09.00 น. เป็นตน้ไป
8 การแขง่ขนัเขยีนภาพจติรกรรมไทยสเีอกรงค ์ม.4-ม.6 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  4 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  2  หอ้ง 4 12-ก.ย.-65 13.00 น. เป็นตน้ไป
9 การแขง่ขนัสรา้งสรรคภ์าพดว้ยการปะตดิ ม.1-ม.3 (ทมี 2 คน) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  5 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  1  หอ้ง 2 12-ก.ย.-65 09.00 น. เป็นตน้ไป
10 การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.1-ม.3 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  6 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  2  หอ้ง 5 12-ก.ย.-65 09.00 น. เป็นตน้ไป
11 การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.4-ม.6 (เดีย่ว) อาคารวมิลกจิโกศล  ชัน้  3  หอ้ง  6 อาคารวทิยาศาสตร ์  ชัน้  2  หอ้ง 5 12-ก.ย.-65 13.00 น. เป็นตน้ไป
12 การแขง่ขนัประตมิากรรม ม.1-ม.3 (ทมี 3 คน) หอประชมุ หอประชมุ 12-ก.ย.-65 09.00 น. เป็นตน้ไป
13 การแขง่ขนัประตมิากรรม ม.4-ม.6 (ทมี 3 คน) หอประชมุ หอประชมุ 12-ก.ย.-65 13.00 น. เป็นตน้ไป

งานศิลปหตักรรมนักเรียนระดบัเขตพืน้ท่ี ครัง้ท่ี 70 ประจ าปีการศึกษา 2565
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสโุขทยั ณ โรงเรียนบา้นสวนวิทยาคม

หมวดหมู่ สาระทศันศิลป์ 

ท่ี รายการแข่งขนั
สถานท่ีแข่งขนั

วนัท่ีแข่งขนั เวลา
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

หมวดหมู่ สาระการงานฯ 
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18 
 

 

 

 



19 
 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ คร้ังที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ที ่ รายการแข่งขัน เขต 1 วัน / เวลา เขต 2 วัน / เวลา 
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

 ม.1-ม.3 
อาคารเรียน Gifted ห้อง ม.6/1 
(เช้า) ,หอ้ง ม.6/2 (บ่าย) 

12 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

อาคารเรียน Gifted ห้อง ม.6/1 
(เช้า) ,ห้อง ม.6/2 (บ่าย) 

12 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.4-ม.6 

อาคารเรียน Gifted ห้อง ม.6/1 
(เช้า) ,หอ้ง ม.6/2 (บ่าย) 

13 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

อาคารเรียน Gifted ห้อง ม.6/1 
(เช้า) ,ห้อง ม.6/2 (บ่าย) 

13 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

ห้อง 614 , ห้อง 615 และห้อง 
616 (เช้า) 

12 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

ห้อง 614 , ห้อง 615 และห้อง 
616 (บ่าย) 

12 ก.ย. 65 
13.00 เป็นต้นไป 

4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

ห้อง 614 , ห้อง 615 และห้อง 
616 (เช้า) 

13 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

ห้อง 614 , ห้อง 615 และห้อง 
616 (บ่าย) 

13 ก.ย. 65 
13.00 เป็นต้นไป 

5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
โดมศักยภาพ (เช้า) 

14 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
โดมศักยภาพ (บ่าย) 

14 ก.ย. 65 
13.00 เป็นต้นไป 

6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
โดมศักยภาพ (เช้า) 

14 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
โดมศักยภาพ (บ่าย) 

14 ก.ย. 65 
13.00 เป็นต้นไป 

7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.1-ม.3 

ห้องประชุม 109 ปี (เช้า) 13 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

ห้องประชุม 109 ปี (บ่าย) 13 ก.ย. 65 
13.00 เป็นต้นไป 

8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.4-ม.6 

ห้องประชุม 109 ปี (เช้า) 14 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

ห้องประชุม 109 ปี (บ่าย) 14 ก.ย. 65 
13.00 เป็นต้นไป 

9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
 

ใต้ถุนอาคาร 7 (เช้า) 12 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

 

ใต้ถุนอาคาร 7 (บ่าย) 12 ก.ย. 65 
13.00 เป็นต้นไป 
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ที ่ รายการแข่งขัน เขต 1 วัน / เวลา เขต 2 วัน / เวลา 
10 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
ใต้ถุนอาคาร 7 (เช้า) 13 ก.ย. 65 

09.00 เป็นต้นไป 
ใต้ถุนอาคาร 7 (บ่าย) 
 
 

13 ก.ย. 65 
13.00 เป็นต้นไป 

11 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม 
 

12 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม 
 

12 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

12 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสาม
มิติ(3D)ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม 
 

12 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม 
 

12 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

13 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ 
ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 

โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม 
 

12 - 13 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

โรงเรียนยางซ้ายวิทยาคม 
 

12 - 13 ก.ย. 65 
09.00 เป็นต้นไป 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

หมวดหมู ่: สขุศกึษา และพลศกึษา 

ที ่ รายการแขง่ขนั สถานที ่ วนัที ่ เวลา หมายเหต ุ

1 การแขง่ขันแอโรบกิ ม.1-ม.6 โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม 
สนามบาสเกตบอล 

13 ก.ย. 2565 09.00 – 10.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ ศาลากรฑีา  

2 การแขง่ขันคตีะมวยไทย ม.1 - ม.6 โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม 
สนามบาสเกตบอล 

13 ก.ย. 2565 10.00 – 11.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ ศาลากรฑีา 

3 การแขง่ขันทักษะพืน้ฐานดา้นกฬีา
(มวยสากลสมัครเลน่) ม.1-ม.3 

โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม 
สนามบาสเกตบอล 

13 ก.ย. 2565 11.00 – 11.30 น. รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ ศาลากรฑีา 

4 การแขง่ขันทักษะพืน้ฐานดา้นกฬีา
(มวยสากลสมัครเลน่) ม.4 - ม.6 

โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม 
สนามบาสเกตบอล 

13 ก.ย. 2565 11.30 – 12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ ศาลากรฑีา 

5 การแขง่ขันตอบปัญหาสขุศกึษา
และพลศกึษา ม.1- ม.3 

โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม 
อาคาร 3 ชัน้ 2 หอ้ง 325  

13 ก.ย. 2565 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ อาคาร 3 ชัน้ 2 หอ้ง 325 

6 การแขง่ขันตอบปัญหาสขุศกึษา
และพลศกึษา ม.4 - ม.6 

โรงเรยีนสโุขทัยวทิยาคม 
อาคาร 3 ชัน้ 2 หอ้ง 321 

13 ก.ย. 2565 09.00 - 12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. ณ อาคาร 3 ชัน้ 2 หอ้ง 321 

 



กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ เขต 2 

สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอุดุมดรุณี จังหวัดสุโขทัย 
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
สถานทีแ่ข่งขัน 

วันที่ เวลา หมายเหตุ 
เขต 1 เขต 2 

สาระนาฏศิลป์  

1 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน 

หอประชุมนพมาศ 

14 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

2 การแข่งขันระบำมาตรฐาน 14 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

3 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 14 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

4 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค ์
14 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

5 การแข่งขันการแสดงตลก 

เวทีลานอเนกประสงค ์

14 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

6 การแข่งขันมายากล 14 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

 



กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ เขต 2 

สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนอุดุมดรุณี จังหวัดสุโขทัย 
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
สถานทีแ่ข่งขัน 

วันที่ เวลา หมายเหตุ 
เขต 1 เขต 2 

1 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

อาคาร 1 ชั้น 1  

ห้องเก็บตัว 111 

ห้องเก็บตัว 112 

ห้องแข่งขัน 113  

อาคาร 1 ชั้น 2  

ห้องเก็บตัว 121 

ห้องเก็บตัว 122 

ห้องแข่งขัน 123 

12 ก.ย.65 
09.00 น.  

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

2 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 

อาคาร 1 ชั้น 3  

ห้องเก็บตัว 131 

ห้องเก็บตัว 132 

ห้องแข่งขัน 133 

อาคาร 1 ชั้น 2, 3  

ห้องเก็บตัว 125 

ห้องเก็บตัว 135 

ห้องแข่งขัน 134 

12 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

3 
การแข่งขันการเล่านิทาน  

(Story Telling) ม.1-ม.3 

อาคาร 2 ชั้น 3  

ห้องเก็บตัว 231 

ห้องแข่งขัน 232 

อาคาร 2 ชั้น 3  

ห้องเก็บตัว 233 

ห้องแข่งขัน 234 

12 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

4 
การแข่งขันการเล่านิทาน  

(Story Telling) ม.4-ม.6 

อาคาร 2 ชั้น 3  

ห้องเก็บตัว 235 

ห้องแข่งขัน 236 

อาคาร 2 ชั้น 2  

ห้องเก็บตัว 225 

ห้องแข่งขัน 226 

12 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

5 
การแข่งขันต่อศัพท์ 

ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 

อาคาร 5 ชั้น 2  

ห้อง 522, 523 

อาคาร 5 ชั้น 2  

ห้อง 524, 525 
12 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

6 
การแข่งขันต่อศัพท์ 

ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

อาคาร 5 ชั้น 2  

ห้อง 526 

อาคาร 5 ชั้น 2  

ห้อง 527  
12 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

7 
การแข่งขันละครสั้น 

ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 
หอประชุมนพมาศ ห้องประชุมดาวนภา 12 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

8 
การแข่งขันละครสั้น 

ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

อาคาร 4 ชั้น 1  

ห้องโสตทัศนศึกษา 
หอสมุดดิจิทัล 12 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

  



ที ่ ชื่อกิจกรรม 
สถานทีแ่ข่งขัน 

วันที่ เวลา หมายเหตุ 
เขต 1 เขต 2 

9 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 

ภาษาจีน ม.1-ม.3 

อาคาร 1 ชั้น 1  

ห้องเก็บตัว 111 

ห้องแข่งขัน 112  

อาคาร 1 ชั้น 1  

ห้องเก็บตัว 114 

ห้องแข่งขัน 113  

13 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

10 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 

ภาษาจีน ม.4-ม.6 

อาคาร 1 ชั้น 2  

ห้องเก็บตัว 121 

ห้องแข่งขัน 122 

อาคาร 1 ชั้น 2  

ห้องเก็บตัว 124 

ห้องแข่งขัน 123 

13 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

11 
การแข่งขันเขียนเรียงความ 

ภาษาจีน ม.4-ม.6 

อาคาร 1 ชั้น 2  

ห้อง 125 

อาคาร 1 ชั้น 3  

ห้อง 135 
13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

12 
การแข่งขันละครสั้น 

ภาษาจีน ม.4-ม.6 
หอ้งประชุมดาวนภา 13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

13 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 

ภาษาจีน ม.4-ม.6 

อาคาร 1 ชั้น 3  

ห้องเก็บตัว 131 

ห้องแข่งขัน 132 

อาคาร 1 ชั้น 3  

ห้องเก็บตัว 134 

ห้องแข่งขัน 133 

13 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

14 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ

ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 

อาคาร 2 ชั้น 3 

ห้อง 232 
13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

15 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ

ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  

อาคาร 2 ชั้น 3 

ห้อง 233 
13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

16 
การแข่งขันเขียนเรียงความ 

ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

อาคาร 2 ชั้น 3 

ห้อง 234 
13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

17 
การแข่งขันละครสั้น 

ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

อาคาร 2 ชั้น 3 

ห้องศูนย์จีน-ญี่ปุ่น 
13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

18 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 

ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

อาคาร 2 ชั้น 3 

ห้อง 235 
13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

19 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 

ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 

-ห้องเก็บตัว  

  ห้องสมุด EP 

-ห้องเก็บตัว 

  ห้อง HCEC 

-ห้องแข่งขัน 

  อาคาร 2 ช้ัน 2 

ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 

- 13 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

20 
การแข่งขันละครสั้น 

ภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6 
- 13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

21 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 

ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 
- 13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 



ที ่ ชื่อกิจกรรม 
สถานทีแ่ข่งขัน 

วันที่ เวลา หมายเหตุ 
เขต 1 เขต 2 

22 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ 

ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 
- 

อาคาร 4 ชั้น 1

ห้องโสตทัศนศึกษา 

13 ก.ย.65 
09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

23 
การแข่งขันเขียนเรียงความ 

ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 
- 13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

24 
การแข่งขันละครสั้น 

ภาษาเกาหลี  ม.4-ม.6 
- 13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 

25 
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ 

ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 
- 13 ก.ย.65 

09.00 น. 

เป็นต้นไป 

รายงานตัว 

07.30 น. 
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รายการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมสุโขทัย (กลุ่มเรียนรวม) 

 

เรียนรวม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / สนามแข่งขันโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รายการแข่งขัน จำนวน

ทีม 

วัน เวลา สถานที ่

มัธยมสุโขทัย เขต 1  12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารไสลือไท ห้อง 812 
1 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (เดี่ยว/ครู 1 คน) 1 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารไสลือไท ห้อง 812 
2 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (เดี่ยว/ครู 1 คน) 1 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารไสลือไท ห้อง 812 
3 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว/ครู 1 คน) 2 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารไสลือไท ห้อง 812 
มัธยมสุโขทัย เขต 2     
1  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (เดี่ยว/ครู 1 คน) 1 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารไสลือไท ห้อง 812 
2 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (เดี่ยว/ครู 1 คน) 2 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารไสลือไท ห้อง 812 
 

เรียนรวม/กลุ่มสาระการเรียนรู้(คอมพิวเตอร์)  / สนามแข่งขันโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
รายการแข่งขัน จำนวน

ทีม 

วัน เวลา สถานที ่

มัธยมสุโขทัย เขต 1     

1 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
ไม่กำหนดช่วงชั้น (ทีม 2 คน/ครู 2 คน) 1 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารบาลเมือง ห้อง com 4 

2 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  
ไม่กำหนดช่วงชั้น (ทีม 2 คน/ครู 2 คน) 1 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารบาลเมือง ห้อง com 4 

มัธยมสุโขทัย เขต 2     

1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
 ไม่กำหนดช่วงชั้น (ทีม 2 คน/ครู 2 คน) 1 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารบาลเมือง ห้อง com 4 

2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่
กำหนดช่วงชั้น (ทีม 2 คน/ครู 2 คน) 1 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารบาลเมือง ห้อง com 4 

3 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
กำหนดช่วงชั้น (ทีม 2 คน/ครู 2 คน) 2 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารบาลเมือง ห้อง com 4 

 

 



 

เรียนรวม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / สนามแข่งขันโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 รายการแข่งขัน จำนวน วัน เวลา สถานที ่

มัธยมสุโขทัย เขต 2     

1 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  
(ทีม 3 คน/ครู 2 คน)  

2 ทีม 13 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องสมุดชั้น 2 

 

เรียนรวม/กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ (ทัศนศลิป์)  สนามแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
เรียนรวม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สนามแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 

 
 

 จำนวน

ทีม 

วัน เวลา สถานที ่

มัธยมสุโขทัย เขต 1     

1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารวิมลกิจโกศล ชั้น 3 ห้อง 2 

มัธยมสุโขทัย เขต 2     

1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 1 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 2 

2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 5 ทีม 12 ก.ย. 65 09.00 น. เป็นต้นไป อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 2 
 

เรียนรวม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตร)ี  สนามแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนลิไทยพิทยาคม 
เรียนรวม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สนามแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนลิไทยพิทยาคม 

  จำนวน

ทีม 

วัน เวลา สถานที่ 

มัธยมสุโขทัย เขต 1     

1 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1 ทีม 12 ก.ย. 65 8.00 น.-9.00 น. ห้องสมุด อาคารบุปผาสวามี 

มัธยมสุโขทัย เขต 2     

3 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 1 ทีม 12 ก.ย. 65 8.00 น.-9.00 น. ห้องสมุด อาคารบุปผาสวามี 

4 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 4 ทีม 12 ก.ย. 65 8.00 น.-9.00 น. ห้องสมุด อาคารบุปผาสวามี 
 


