กำหนดกำรประกวดแข่ งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน “จากทุ่งกุลาสดใส ก้าวไกลสู่ ...อาเซี ยน” ปี 2555
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ที่

กลุ่มสำระ/กิจกรรม

1

-สาระวิทยาศาสตร์และ
(นักบินน้อย)
-สาระสังคมศึกษา ฯ
-สาระภาษาไทย
-สาระภาษาต่างประเทศ
-สาระสังคมศึกษา ฯ(ต่อ)
-ราวงมาตรฐาน

2

3
4

5
6

7

-สาระคณิ ตศาสตร์
-การศึกษาปฐมวัย
-กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
-ส่ งเสริ มรักการอ่าน ฯ
-กิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้
-สาระศิลปะ
-สาระทัศนศิลป์
-สาระศิลปะ(ดนตรี )
-เดี่ยวดนตรี ไทย
-ขับร้องเพลงไทย
- วงดนตรี ไทย
-สาระสุ ขศึกษา และ ฯ
-โครงงานสุ ขศึกษา ฯ
-ตอบปั ญหาสุ ขศึกษา ฯ

ระดับชั้น

วันที่

สถำนทีแ่ ข่ งขัน

-ประถม
-มัธยมต้น

8พ.ย. 55

-รร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

-ประถม
-มัธยมต้น

9 พ.ย. 55

-รร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

-ประถม
-มัธยมต้น
-ประถม
-มัธยมต้น

9 พ.ย. 55

รร.เมืองสุ วรรณภูมิ

8 พ.ย. 55

-รร.เมืองสุ วรรณภูมิ

-ประถม
-มัธยมต้น
-ประถม
-มัธยมต้น

8-9 พ.ย.55

รร.บ้านนา

8-9 พ.ย. 55

-รร.บ้านยางเลิง

8 พ.ย. 55

รร.บ้านดอกไม้

-ประถม
-มัธยมต้น

-2-

ที่

กลุ่มสำระ/กิจกรรม

8

-คอมพิวเตอร์

9

-หุ่นยนต์

10

-กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
-ลูกเสื อ เนตรนารี ยุว ฯ
-สภานักเรี ยน
-นักเรี ยนเพื่อนที่ปรึ กษา
-การศึกษาพิเศษ
(โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม)

11

12

13

-กิจกรรมท้องถิ่น
-เดี่ยวโปงลาง
- เดี่ยวโหวด
- เดี่ยวพิณ
- เดี่ยวแคน
- วงโปงลาง
- แสดงตลก
- มายากล
-สาระศิลปะ(นาฏศิลป์ )
- ระบามาตรฐาน
- นาฏศิลป์ ไทยอนุรักษ์
- นาฏศิลป์ ไทยสร้างสรรค์

ระดับชั้น
-ประถม
-มัธยมต้น
-ประถม
-มัธยมต้น
-ประถม
-มัธยมต้น

วันที่

สถำนทีแ่ ข่ งขัน

8-10พ.ย. 55

วิทยาลัยเทคนิคสุ วรรณภูมิ

9พ.ย. 55

วิทยาลัยเทคนิคสุ วรรณภูมิ

9 พ.ย. 55

-รร.ดอนแฮดวิทยา

-ประถม/มัธยมต้น
-ประถม/มัธยมต้น

8 พ.ย. 55
9 พ.ย.55

-รร.เมืองสุ วรรณภูมิ/สพป.รอ.2
-รร.เมืองสุ วรรณภูมิ

-ประถม
-มัธยมต้น

8 พ.ย. 55

-เวทีกลาง สพป.รอ.2

-ประถม
-มัธยมต้น

9-10พ.ย. 55

-เวทีกลาง สพป.รอ.2

-3-

ที่

กลุ่มสำระ/กิจกรรม

14

-สาระการงานอาชีพ
-การประดิษฐ์ของใช้ฯ
-จักสานไม้ไผ่
-ดอกไม้ใบตอง
-โครงงานอาชีพ
- จัดสวนถาด ฯ
- แปรรู ปอาหาร
- น้ าพริ ก ผักสด ฯ
- อาหารคาว – หวาน
-แกะสลักผลไม้
-สาระศิลปะ(ดนตรี )ต่อ
-วงดนตรี ลูกทุ่ง
-ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
-ร้องเพลงไทยสากล
- ร้องเพลงสากล
-ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
- ขับขานประสานเสี ยง
-สาระสุ ขศึกษา ฯ
- แอโรบิก

15

16

ระดับชั้น
-ประถม
-มัธยมต้น

-ประถม
-มัธยมต้น

-ประถม
-มัธยมต้น

วันที่

9 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
10 พ.ย.55(บ่าย)

สถำนทีแ่ ข่ งขัน

-สพป.รอ.2(โรงจอดรถ)
-สพป.รอ.2 (โรงจอดรถ)
-สพป.รอ.2 (โรงจอดรถ)
-สพป.รอ.2 (โรงจอดรถ)
-สพป.รอ.2 (โรงจอดรถ)
-สพป.รอ.2 (โรงจอดรถ)
-สพป.รอ.2 (โรงจอดรถ)
-สพป.รอ.2 (โรงจอดรถ)
-สพป.รอ.2 (โรงจอดรถ)

9 พ.ย. 55

รร.บ้านยางเลิง
เวทีลอย บริ เวณ สพป.รอ.2
รร.บ้านยางเลิง
รร.บ้านยางเลิง
10 พ.ย.55(บ่าย) เวทีกลาง สพป.รอ.2
10 พ.ย.55(บ่าย) เวทีกลาง สพป.รอ.2
8 พ.ย. 55
สพป.รอ.2(หน้าอาคาร)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทร.043-581389ต่อ 228

