
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมวัย 

การแข่งขันกิจกรรม การปั้นดินน้้ามัน (ทีม 3 คน)   “ธรรมชาติแสนสวย” 

การแข่งขันกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (ทีม 3 คน)   “ธรรมชาติแสนสวย” 

การแข่งขันกิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน (เดี่ยว)  “ธรรมชาติแสนสวย” 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

การแข่งขันกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3   “เศรษฐกิจพอเพียง” 

การแข่งขันกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6  “อาเซียน” 

การแข่งขันกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3  “ เศรษฐกิจพอเพียง” 

การแข่งขันกิจกรรม วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3  “เศรษฐกิจพอเพียง” 

การแข่งขันกิจกรรม วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6  “อาเซียน” 

การแข่งขันกิจกรรม วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3  “อาเซียน” 

การแข่งขันกิจกรรม วาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 “อาเซียน” 

การแข่งขันกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3  “เศรษฐกิจพอเพียง” 

การแข่งขันกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6  “อาเซียน” 

 

 

หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

CEO น้้าเกลี้ยง 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

การแข่งขันกิจกรรม เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ป.1-3   

1. ความใฝ่ฝันของฉัน 

2. โรงเรียนของฉัน 

3. ครอบครัวของฉัน 

การแข่งขันกิจกรรม เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ป.4-6  

1. อาเซียน 

2. เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประเพณีไทย 

 ให้ผู้เข้าแข่งขันตั้งชื่อเรื่องและเขียนเรียงความให้สอดคล้องกับหัวข้อ  

 เลือกจับฉลากหัวข้อในวันแข่งขันเพียงหัวข้อเดียว 

การแข่งขันกิจกรรม เขียนเรียงความและคัดลายมือ (เดี่ยว) ระดับ ม.1-3  

1. เศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน 

3. ท้องไม่พร้อม 

4. ป่าไม้ของไทย 

5. น้้า 

 ให้ผู้เข้าแข่งขันตั้งชื่อเรื่องและเขียนเรียงความให้สอดคล้องกับหัวข้อ  

 เลือกจับฉลากหัวข้อในวันแข่งขันเพียงหัวข้อเดียว 

การแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานท้านองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3  

บทหลัก  

1. เด็กน้อย 



2. วิชาหนาเจ้า 

3. รักษาป่า 

บทเลือก 

1. ไก่แจ ้

2. ความดีความชั่ว 

3. ตั้งไข ่

การแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานท้านองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6  

บทหลัก 

1. โคลงโลกนิต ิ

2. วิชาเหมือนสินค้า 

3. ขุนช้างขุนแผนตอนก้าเนิดพลายงาม 

บทเลือก 

1. เป็นมนุษย์หรือเป็นคน 

2. ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 

3. ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา 

การแข่งขันกิจกรรม ท่องอาขยานท้านองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3  

บทหลัก 

1. นิราศภูเขาทอง 

2. โคลงโลกนิต ิ

3. บทเสมาสามัคคี ตอน วิศวกรรมา 

บทเลือก 

1. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 

2. วัฒนธรรม 

3. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง 



การแข่งขันกิจกรรม แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6  

1. อาเซียน 

2. เศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัฒนธรรมไทย 

4. จังหวัดของฉัน 

5. โรงเรียนของเรา 

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 “อาเซียน” 

กิจกรรมการใช้โปรแกรมน้าเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6  “อาเซียน” (ใช้โปรแกรม 

Microsoft powerpoint 2010) 

กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 “แม่ของแผ่นดิน” 

กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ E-book (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3  “แม่ของแผ่นดิน” 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 , การแข่งขันกิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก(ทีม 

3 คน) ชั้น ม. 1-3 

1. อาเซียน 

2. เศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัฒนธรรมประเพณีไทย 

4. จังหวัดของฉัน 

5. โรงเรียนของเรา 

 

 



กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

การแข่งขันกิจกรรม พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 

1. My Self 

2. My family 

3. My school 

การแข่งขันกิจกรรม พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 

1. My Self 

2. My family 

3. My school 

การแข่งขันกิจกรรม กิจกรรม Spelling Bee (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 

 ให้ทุกโรงเรียนท่ีส่งเข้าร่วมแข่งขันส่งค้าศัพท์จ้านวน  10  ค้า โดยพิมพ์ให้กระดาษ A4  

แบ่งเป็น 4 ส่วน ใส่ซองตราครุฑส่งกรรมการในวันท่ีเข้าแข่งขัน วันท่ี 27 สิงหาคม 2557 

 


