
   ก ำหนดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    สนำมแข่งขัน : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ หน้า 1 

 

 
ก ำหนดกำร  

กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    
ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  วันที่   8   กุมภำพันธ์  2563 
กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ ( Impromptu Speech ) 

ณ  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ   อำคำรบอสโกนุสรณ์ 200 ปี 
------------------------------------------- 

    
ที ่ กิจกรรม ห้องแข่งขัน เวลำแข่งขัน 
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )

ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ  
ระดับชั้น ป.1-3 

ห้องเรียน ป.3/1 (เก็บตัว) 
ห้องเรยีน ป.3/2 (แข่งขัน)  
ชั้น 2 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ป.1-3 

ห้องเรียน ป.3/3 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.3/4 (แข่งขัน) 
ชั้น 2 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ  
ระดับชั้น ป.4-6 

ห้องเรียน ป.3/5 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.3/6 (แข่งขัน) 
ชั้น 2 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ป.4-6 

ห้องเรียน ป.4/1 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.4/2 (แข่งขัน) 
ชั้น 3 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

5. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ  
ระดับชั้น ม.1-3 

ห้องเรียน ป.4/3 (เก็บตัว) 
หอ้งเรียน ป.4/4 (แข่งขัน) 
ชั้น 3 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

6. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ม.1-3 

ห้องเรียน ป.4/5 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.4/6 (แข่งขัน) 
ชั้น 3 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

7. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ  
ระดับชั้น ม.4-6 

ห้องเรียน ป.5/6 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.5/5 (แข่งขัน) 
ชั้น 3 ทิศใต้ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

8. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speech )
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ม.4-6 

ห้องเรียน ป.5/4 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.5/3 (แข่งขัน) 
ชั้น 3 ทิศใต้ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 
 

หมำยเหตุ  ลงทะเบียนกำรแข่งขันนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 08.50 น.  
             ที่หน้ำห้องกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร กำรแข่งขัน 
 

 



   ก ำหนดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    สนำมแข่งขัน : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ หน้า 2 

 

ก ำหนดกำร  
กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    

ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  วันที่   8   กุมภำพันธ์  2563 

กำรแข่งขันกำรประกวดเล่ำนิทำน (Story Telling) 
ณ  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ   อำคำรบอสโกนุสรณ์ 200 ปี 

------------------------------------------- 
 

ที ่ กิจกรรม ห้องแข่งขัน เวลำแข่งขัน 
1. การแข่งขันการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) 

ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ  
ระดับชั้น ป.4-6 

ห้องเรียน ป.5/2 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.5/1 (แข่งขัน) 
ชั้น 3 ทิศใต ้ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

2. การแข่งขันการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) 
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ป.4-6 

ห้องย่อยกลาง ช้ัน 4 (เก็บตัว) 
ห้องย่อยเล็ก  ช้ัน 4 (แข่งขัน) 
ชั้น 4 ทิศตะวันตก 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

3. การแข่งขันการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) 
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ 
ระดับชั้น ม.1-3  

ห้องเรียน ป.6/1 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.6/2 (แข่งขัน) 
ชั้น 4 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

4. การแข่งขันการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) 
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ม.1-3  

ห้องเรียน ป.6/3 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.6/4 (แข่งขัน) 
ชั้น 4 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

5. การแข่งขันการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) 
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ  
ระดับชั้น ม.4-6 

ห้องเรียน ป.6/5 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ป.6/6 (แข่งขัน) 
ชั้น 4 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

6. การแข่งขันการประกวดเล่านิทาน (Story Telling) 
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ม.4-6 

ห้องย่อย 4 ชั้น 4 (เก็บตัว) 
ห้องย่อย 5 ชั้น 4 (แข่งขัน) 
ชั้น 4 ทิศตะวันออก 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
หมำยเหตุ  ลงทะเบียนกำรแข่งขันนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 08.50 น.  
             ที่หน้ำห้องกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร กำรแข่งขัน 
 

 
 
 
 
 
 



   ก ำหนดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    สนำมแข่งขัน : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ หน้า 3 

 

 
ก ำหนดกำร  

กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    
ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  วันที่   8   กุมภำพันธ์  2563 
กำรแข่งขัน Spelling  Bee 

ณ  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ   อำคำรบอสโกนุสรณ์ 200 ปี 
------------------------------------------- 

 
ที ่ กิจกรรม ห้องแข่งขัน เวลำแข่งขัน 
1. การแข่งขัน Spelling  Bee  

ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ 
ระดับชั้น ป.1-3 

ห้องเรียน ม.3/1 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ม.3/2 (แข่งขัน)  
ชั้น 5 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

2. การแข่งขัน Spelling  Bee  
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ป.1-3 

ห้องเรียน ม.3/3 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ม.3/4 (แข่งขัน) 
ชั้น 5 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

3. การแข่งขัน Spelling  Bee  
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ 
ระดับชั้น ป.4-6 

ห้องเรียน ม.3/5 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ม.3/6 (แข่งขัน) 
ชั้น 5 ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

4. การแข่งขัน Spelling  Bee  
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ป.4-6 

ห้องเรียน ม.2/1 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ม.2/2 (แข่งขัน) 
ชั้น 5 ทิศใต้ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

5. การแข่งขัน Spelling  Bee  
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ  
ระดับชั้น ม.1-3   

ห้องเรียน ม.2/3 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ม.2/4 (แข่งขัน) 
ชั้น 5 ทิศใต้ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

6. การแข่งขัน Spelling  Bee  
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ม.1-3   

ห้องเรียน ม.2/5 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ม.2/6 (แข่งขัน) 
ชั้น 5 ทิศใต้ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

7. การแข่งขัน Spelling  Bee  
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ  
ระดับชั้น ม.4-6 

ห้องเรียน ม.1/1 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ม.1/2 (แข่งขัน) 
ชั้น 6 ทิศใต้ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

8. การแข่งขนั Spelling  Bee  
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ม.4-6 

ห้องเรียน ม.1/3 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ม.1/4(แข่งขัน) 
ชั้น 6 ทิศใต้ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 
หมำยเหตุ  ลงทะเบียนกำรแข่งขันนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 08.50 น.  
             ที่หน้ำห้องกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร กำรแข่งขัน 

 
 
 



   ก ำหนดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    สนำมแข่งขัน : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ หน้า 4 

 

 
ก ำหนดกำร  

กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    
ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  วันที่   8   กุมภำพันธ์  2563 
กำรแข่งขัน Multi Skills Competition 

ณ  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ   อำคำรบอสโกนุสรณ์ 200 ปี 
------------------------------------------- 

 
ที ่ กิจกรรม ห้องแข่งขัน เวลำแข่งขัน 
1. การแข่งขัน Multi Skills Competition 

ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรสามัญ  
ระดับชั้น ป.4-6 

ห้องเรียน ม.1/5 (เก็บตัว) 
ห้องเรียน ม.1/6 (แข่งขัน)  
ชั้น 6 ทิศใต้ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

2. การแข่งขัน Multi Skills Competition 
ประเภทเดี่ยว  หลักสูตรพิเศษ  
ระดับชั้น ป.4-6 

ห้องย่อย 2 ชั้น 5 (เก็บตัว) 
 ห้องย่อย 3 ชั้น 5(แข่งขัน) 
ชั้น 5 ทิศตะวันออก 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 
 
 
หมำยเหตุ  ลงทะเบียนกำรแข่งขันนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 08.50 น.  
             ที่หน้ำห้องกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร กำรแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ก ำหนดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    สนำมแข่งขัน : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ หน้า 5 

 

 
ก ำหนดกำร  

กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    
ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  วันที่   8  กุมภำพันธ์  2563 

กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show)  
ณ  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ   อำคำรดอนบอสโก 40 ปี 

------------------------------------------- 
    

ที ่ กิจกรรม สถำนที ่ เวลำแข่งขัน 
1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ประเภททีม 3 คน  
ระดับชั้น ป.4-6   

ห้องเรียน ป.1/1(เก็บตัว1) 
ห้องเรียน ป.1/2(แข่งขัน1) 
ชั้น 2  ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ประเภททีม 3 คน 
ระดับชั้น ป.4-6   

ห้องเรียน ป.1/3(แข่งขัน2) 
ห้องเรียน ป.1/4 (เก็บตัว2) 
ชั้น 2  ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ประเภททีม 3 คน 
ระดบัชั้น ม.1-3 

ห้องเรียน ป.1/5(เก็บตัว1) 
ห้องเรียน ป.1/6(แข่งขัน1) 
ชั้น 3  ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ประเภททีม 3 คน 
ระดับชั้น ม.1-3 

ห้องเรียน ป.2/1(แข่งขัน2) 
ห้องเรียน ป.2/2 (เก็บตัว2) 
ชั้น 3  ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ประเภททีม 3 คน 
ระดับชั้น ม.4-6   

ห้องเรียน ป.2/3(เก็บตัว1) 
ห้องเรียน ป.2/4(แข่งขัน1) 
ชั้น 4  ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

6. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ประเภททีม 3 คน 
ระดับชั้น ม.4-6   

ห้องเรียน ป.2/5(แข่งขัน2) 
ห้องเรียน ป.2/6 (เก็บตัว2) 
ชั้น 4  ทิศเหนือ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 
 
หมำยเหตุ  ลงทะเบียนกำรแข่งขันนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 08.50 น.  
              ที่หน้ำห้องกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร กำรแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



   ก ำหนดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    สนำมแข่งขัน : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ หน้า 6 

 

 
 

ก ำหนดกำร  
กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    

ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  วันที่   8  กุมภำพันธ์  2563 

กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ณ  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ   ใต้อำคำรดอนบอสโก 40 ปี / ใต้อำคำรบอสโกนุสรณ์ 200 ปี 

------------------------------------------- 
 

ที ่ กิจกรรม สถำนที ่ เวลำแข่งขัน 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ประเภททีม 3 คน 
ระดับชั้น ป.4-6  ทีมท่ี 1 - 20 

ใต้อาคาร 40 ปี 
(ทิศเหนือ) 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภททีม 3 คน 
ระดับชั้น ป.4-6  ทีมท่ี 21 - 40 

ใต้อาคาร 40 ปี 
(ทิศใต้) 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภททีม 3 คน 
ระดับชั้น ม.1-3  ทีมที่ 1 - 40 

ใต้อาคารบอสโกนุสรณ์ 
200 ปี  
(ทิศเหนือ) 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ประเภททีม 3 คน 
ระดับชั้น ม.4-6  ทีมท่ี 1 - 40 

ใตอ้าคารบอสโกนุสรณ์ 
200 ปี  
(ทิศใต้) 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 
 
 

หมำยเหตุ  ลงทะเบียนกำรแข่งขันนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 08.50 น.  
             ตำมสถำนที่ของแต่ละรำยกำร กำรแข่งขัน 
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ก ำหนดกำร  

กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน    
ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน วันที่   8  กุมภำพันธ์  2563 
กำรแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 

กำรแข่งขันกำรใช้เข็มทิศและกำรคำดคะเนและสะกดรอย 
ณ  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยำ   โรงพละ และสนำมฟุตบอล 

------------------------------------------- 
    

ที ่ กิจกรรม สถำนที ่ เวลำแข่งขัน 
1. -การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล 

ประเภททีม 6 คน 
ระดับชั้น ป.1-3 

 ด้านหน้าโรงพละ 
 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

2. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย  
ประเภททีม 6 คน 
ระดับชั้น ป.4-6 

สนามฟุตบอลและ 
ด้านข้างโรงพละ 

ตั้งแต่เวลา 
09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 
 
 

หมำยเหตุ  ลงทะเบียนกำรแข่งขันนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 08.50 น.  
              ในโรงพละ (ส่วนหลัง)  /  โรงพละ (ส่วนหน้ำ) เป็นสถำนที่รับรองผู้เข้ำแข่งขัน 
              

 
 
 
 


