ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่างวันที่ 5 - 17 พฤศจิกายน 2561
รายการแข่งขัน
สถานที่จัดการแข่งขัน
วันที่แข่งขัน
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
12-พ.ย.-61
ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
12-พ.ย.-61
ม.4-ม.6
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
13-พ.ย.-61
ม.1-ม.3
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
13-พ.ย.-61
ม.4-ม.6
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
13-พ.ย.-61
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
13-พ.ย.-61
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
12-พ.ย.-61
ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
12-พ.ย.-61
ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยาน
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
14-พ.ย.-61
ทานองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยาน
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
14-พ.ย.-61
ทานองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
14-พ.ย.-61
กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
14-พ.ย.-61
โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
16-พ.ย.-61
(คาคมเดิม) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
16-พ.ย.-61
(คาคมเดิม) ม.4-ม.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
14-พ.ย.-61
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

**กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

ที่
รายการแข่งขัน
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
17 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
18 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
21 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.1-ม.3
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.4-ม.6
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ม.1-ม.3
26 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ม.4-ม.6
27 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
28 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
29 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

วันที่แข่งขัน
14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

14-พ.ย.-61
14-พ.ย.-61
14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

14-พ.ย.-61
14-พ.ย.-61
14-พ.ย.-61
13-พ.ย.-61

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

13-พ.ย.-61

**กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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ที่
รายการแข่งขัน
32 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.1-ม.3
33 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4-ม.6
34 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ ม.1-ม.3
35 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิง่ ประดิษฐ์ ม.4-ม.6
36 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.1-ม.3
37 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.4-ม.6
38 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
39 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
40 การแข่งขันเครือ่ งบินพลังยาง
ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ
ม.1-ม.3
41 การแข่งขันเครือ่ งบินพลังยาง
ประเภทบินนานปล่อยอิสระ
ม.1-ม.3
42 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วย
วิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ
ม.4-ม.6
43 การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.1-ม.3
44 การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.4-ม.6
45 การประกวดโครงงานคุณธรรม
ม.1-ม.3

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

วันที่แข่งขัน
12-พ.ย.-61

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

12-พ.ย.-61

โรงเรียนปทุมคงคา

15-พ.ย.-61

โรงเรียนปทุมคงคา

15-พ.ย.-61

โรงเรียนหอวัง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนหอวัง

15-พ.ย.-61

โรงเรียนปทุมคงคา

14-พ.ย.-61

โรงเรียนปทุมคงคา

14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า

16-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า

16-พ.ย.-61

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

12-พ.ย.-61

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

13-พ.ย.-61

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

13-พ.ย.-61

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์

12-พ.ย.-61

**กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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ที่
รายการแข่งขัน
46 การประกวดโครงงานคุณธรรม
ม.4-ม.6
47 การประกวดภาพยนตร์สั้น
ม.1-ม.3
48 การประกวดภาพยนตร์สั้น
ม.4-ม.6
49 การประกวดละครคุณธรรม
ม.1-ม.6
50 การประกวดละครประวัติศาสตร์
ม.1-ม.6
51 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ม.1-ม.3

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

วันที่แข่งขัน
12-พ.ย.-61

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

14-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

9-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

6-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

8-พ.ย.-61

52 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ม.4-ม.6
53 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
54 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
55 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ
ม.1-ม.6
56 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
57 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
58 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
59 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
60 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3
61 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6
62 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.1-ม.3
63 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ม.4-ม.6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

8-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

7-พ.ย.-61
7-พ.ย.-61
5-พ.ย.-61

โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา

8-พ.ย.-61
8-พ.ย.-61
8-พ.ย.-61

โรงเรียนสารวิทยา

8-พ.ย.-61

โรงเรียนสารวิทยา

8-พ.ย.-61

โรงเรียนสารวิทยา

8-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

**กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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ที่
รายการแข่งขัน
64 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3
65 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.4-ม.6
66 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ม.1-ม.3
67 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ม.4-ม.6
68 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
ม.1-ม.3
69 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
ม.4-ม.6
70 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม.1-ม.3
71 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.1-ม.3
72 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.4-ม.6
73 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
74 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
75 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
ม.1-ม.3
76 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
ม.4-ม.6
77 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
ม.1-ม.3
78 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
ม.4-ม.6
79 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ม.1-ม.3
80 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ม.4-ม.6
81 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

วันที่แข่งขัน
14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

14-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

14-พ.ย.-61
14-พ.ย.-61
11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61
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ที่
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

รายการแข่งขัน
ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง
ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย
ม.1-ม.3

94 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย
ม.4-ม.6
95 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสม
ขิม ม.1-ม.6
96 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
97 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่อง
คู่ ม.1-ม.6
98 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
99 การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.1-ม.3
100 การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.4-ม.6

สถานที่จัดการแข่งขัน

วันที่แข่งขัน

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61
11-พ.ย.-61
11-พ.ย.-61
11-พ.ย.-61
11-พ.ย.-61
11-พ.ย.-61
11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

11-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

12-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

12-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

12-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

12-พ.ย.-61
17-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

17-พ.ย.-61
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ที่
รายการแข่งขัน
101 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่
ประเภททีม ก ม.1-ม.6
102 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่
ประเภททีม ข ม.1-ม.6
103 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.1-ม.3
104 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.4-ม.6
105 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
106 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.4-ม.6
107 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.1-ม.3
108 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.4-ม.6
109 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.4-ม.6
111 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ม.1-ม.3
112 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทชาย ม.4-ม.6
113 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
114 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.4-ม.6
115 การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ม.1-ม.3
116 การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทชาย

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

วันที่แข่งขัน
17-พ.ย.-61

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

17-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

15-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

15-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

15-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

15-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า
โรงเรียนราชวินิตบางเขน

15-พ.ย.-61

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

16-พ.ย.-61

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

16-พ.ย.-61

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

16-พ.ย.-61

โรงเรียนหอวัง

16-พ.ย.-61

โรงเรียนหอวัง

16-พ.ย.-61
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ที่
117

118

119

120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

รายการแข่งขัน
ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble)
ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวง
เครื่องลม (Wind Ensemble)
ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง
ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง
ม.4-ม.6
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบามาตรฐาน
ม.1-ม.3
การแข่งขันระบามาตรฐาน
ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล

สถานที่จัดการแข่งขัน

วันที่แข่งขัน

โรงเรียนหอวัง

16-พ.ย.-61

โรงเรียนหอวัง

16-พ.ย.-61

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

17-พ.ย.-61

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

17-พ.ย.-61

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

16-พ.ย.-61

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

16-พ.ย.-61

โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนศรีพฤฒา

16-พ.ย.-61
16-พ.ย.-61
16-พ.ย.-61

โรงเรียนศรีพฤฒา

16-พ.ย.-61

โรงเรียนศรีพฤฒา

16-พ.ย.-61

โรงเรียนศรีพฤฒา

16-พ.ย.-61

โรงเรียนศรีพฤฒา

16-พ.ย.-61

โรงเรียนศรีพฤฒา

16-พ.ย.-61

โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนศรีพฤฒา

16-พ.ย.-61
16-พ.ย.-61
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ที่
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

รายการแข่งขัน
ม.1-ม.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
(Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
(Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพือ่ อาชีพภาษาจีน
ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพือ่ อาชีพภาษาจีน
ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพือ่ อาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพือ่ อาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพือ่ อาชีพ
ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพือ่ อาชีพ
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพือ่ อาชีพ
ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6

สถานที่จัดการแข่งขัน

วันที่แข่งขัน

โรงเรียนราชดาริ

12-พ.ย.-61

โรงเรียนราชวินิตบางเขน

12-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

15-พ.ย.-61

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง

13-พ.ย.-61

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

6-พ.ย.-61

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

6-พ.ย.-61

โรงเรียนสิรริ ัตนาธร

14-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

14-พ.ย.-61

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

8-พ.ย.-61

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

8-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนสารวิทยา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)

13-พ.ย.-61

โรงเรียนบดินทรดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

12-พ.ย.-61

โรงเรียนบางกะปิ

7-พ.ย.-61
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ที่
รายการแข่งขัน
149 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
150 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
151 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
152 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน
ม.4-ม.6
153 การแข่งขันละครสั้นภาษาญีป่ ุ่น
ม.4-ม.6
154 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี
ม.4-ม.6
155 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
ม.4-ม.6
156 การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6
157 การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
158 การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
159 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
160 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
161 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
ม.1-ม.3
162 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อ
ให้บริการ ม.4-ม.6
163 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
ม.1-ม.6
164 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา (Youth Counselor:
YC) ม.1-ม.3

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

วันที่แข่งขัน
14-พ.ย.-61

โรงเรียนสารวิทยา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)

13-พ.ย.-61

โรงเรียนบางกะปิ

7-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนสารวิทยา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)

13-พ.ย.-61

โรงเรียนบางกะปิ

7-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนสารวิทยา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

9-พ.ย.-61

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

9-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

20-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

19-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

12-พ.ย.-61

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์

รอ

**กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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ที่
รายการแข่งขัน
165 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา (Youth Counselor:
YC) ม.4-ม.6
166 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ม.1-ม.3
167 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ม.4-ม.6
168 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ม.1-ม.3
169 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ม.4-ม.6
170 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
171 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
172 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
173 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
174 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
175 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
ม.4-ม.6
176 การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.1-ม.3
177 การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.4-ม.6
178 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
ม.1-ม.3
179 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว
ม.4-ม.6
180 การประกวดแปรรูปอาหาร
ม.1-ม.3
181 การประกวดแปรรูปอาหาร
ม.4-ม.6

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์

วันที่แข่งขัน
รอ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

15-พ.ย.-61

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

15-พ.ย.-61

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

15-พ.ย.-61

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

15-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14-พ.ย.-61
14-พ.ย.-61
15-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

15-พ.ย.-61

โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

16-พ.ย.-61

โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

16-พ.ย.-61

โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

16-พ.ย.-61

โรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

16-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14-พ.ย.-61

**กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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ที่
รายการแข่งขัน
182 การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก
ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
183 การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
184 การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพือ่
สุขภาพ ม.1-ม.3
185 การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพือ่
สุขภาพ ม.4-ม.6
186 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
ม.1-ม.3
187 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
ม.4-ม.6
188 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่อง
สั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
189 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น (2D Animation)
ม.1-ม.3
190 การแข่งขันการออกแบบสิง่ ของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
191 การแข่งขันการออกแบบสิง่ ของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
192 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
193 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
194 การแข่งขัน Motion Infographic
ม.4-ม.6
195 การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
196 การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่แข่งขัน
14-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

14-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

15-พ.ย.-61

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

15-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

15-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

13-พ.ย.-61

โรงเรียนหอวัง

16-พ.ย.-61

โรงเรียนหอวัง

16-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

15-พ.ย.-61

โรงเรียนนนทรีวิทยา

16-พ.ย.-61

โรงเรียนนนทรีวิทยา

16-พ.ย.-61
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ที่
รายการแข่งขัน
197 การแข่งขันการสร้าง Web
Applications ม.4-ม.6
198 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
199 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
200 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
201 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
ม.4-ม.6
202 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
ม.1-ม.3
203 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
ม.4-ม.6

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนนนทรีวิทยา

วันที่แข่งขัน
16-พ.ย.-61

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

15-พ.ย.-61

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

15-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า

14-พ.ย.-61

204 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
ม.1-ม.3
205 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
ม.4-ม.6
206 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง
ม.1-ม.3
207 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง
ม.4-ม.6
208 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
209 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
210 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
211 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
212 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
213 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า

14-พ.ย.-61

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
โรงเรียนเทพลีลา

14-พ.ย.-61
14-พ.ย.-61
13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61
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ที่
รายการแข่งขัน
214 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
215 การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่ม
เล็ก ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3
216 การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่ม
เล็ก ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.4-ม.6
217 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
ม.1-ม.3
218 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ม.1-ม.3
219 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ
ม.1-ม.3

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนเทพลีลา

วันที่แข่งขัน
13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

12-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

12-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

12-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

12-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

12-พ.ย.-61

220 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ม.1-ม.3
221 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
222 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทบกพร่องทางการ
เห็น ม.1-ม.3
223 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3
224 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.1-ม.3

โรงเรียนเทพลีลา

12-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

12-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61

**กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

ที่
รายการแข่งขัน
225 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม.1-ม.3
226 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทบกพร่องออทิสติก
ม.1-ม.3
227 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทบกพร่องทาง
การเห็น ม.4-ม.6
228 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.4-ม.6
229 085 การประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุง่ ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ม.4-ม.6
230 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทบกพร่องทาง
การเรียนรู้ ม.4-ม.6
231 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุง่ ประเภทบกพร่องออทิสติก
ม.4-ม.6
232 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ไม่กาหนดช่วงชั้น
233 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ไม่กาหนดช่วงชั้น
234 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนเทพลีลา

วันที่แข่งขัน
13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61

โรงเรียนเทพลีลา

13-พ.ย.-61
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