
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี 20 ธันวาคม 2565
สาระ ที รายการแข่งขัน ระดับช้ัน ประเภท ทีมแข่ง วันท่ีแข่ง สนาม เวลาแข่งขัน สถานท่ี (อาคาร/ห้อง)

สังคมศึกษาฯ 1 เพลงคุณธรรม ป.1–3 ทีม 5 คน 10 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ศาลามโนสด
สังคมศึกษาฯ 2 เพลงคุณธรรม ป.4–6 ทีม 5 คน 12 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องประชุม
สังคมศึกษาฯ 3 โครงงานคุณธรรม ป.1–3 ทีม 5 คน 5 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ใต้ต้นมะม่วง
สังคมศึกษาฯ 4 โครงงานคุณธรรม ป.4–6 ทีม 5 คน 5 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ใต้ต้นมะม่วง
สังคมศึกษาฯ 5 การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ป.1–6 ทีม 5 คน 7 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องวิชาการ
สังคมศึกษาฯ 6 เล่านิทานคุณธรรม ป.1–3 เด่ียว 10 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องสมุด
สังคมศึกษาฯ 7 เล่านิทานคุณธรรม ป.4–6 เด่ียว 10 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องศิลปะ
สังคมศึกษาฯ 8 มารยาทไทย ป.1–3 ทีม 2 คน 15 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ 9 มารยาทไทย ป.4–6 ทีม 2 คน 15 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง ป.3
สังคมศึกษาฯ 10 สวดมนต์แปล สวดบาลีแปลไทย ป.1- ม.3 ทีม 6 คน 3 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษาฯ 11 สวดมนต์แปล สวดบาลีแปลอังกฤษ ม.1-3 ทีม 6 คน 1 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา พละศึกษา 12 การออกก าลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1–6 ทีม 6 คน 4 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 สนามวอลเลย์บอล
สุขศึกษา พละศึกษา 13 การออกก าลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ม.1-3 ทีม 6 คน 2 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 สนามวอลเลย์บอล
สุขศึกษา พละศึกษา 14 การออกก าลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1–6 ทีม 10 คน 2 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 หน้าเสาธง
สุขศึกษา พละศึกษา 15 การออกก าลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ม.1-3 ทีม 10 คน 2 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 หน้าเสาธง
สุขศึกษา พละศึกษา 16 การออกก าลังกายประกอบเพลง ทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1–6 ทีม 7-10 คน 3 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 หน้าเสาธง
สุขศึกษา พละศึกษา 17 การออกก าลังกายประกอบเพลง ทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-3 ทีม 7-10 คน 1 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 หน้าเสาธง
สุขศึกษา พละศึกษา 18 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1–6 ทีม 2 คน 15 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง ป.2
คอมพิวเตอร์ 19 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1–3 ทีม 2 คน 13 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องคีตะอาชีพ
คอมพิวเตอร์ 20 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน (Comic Strip) ป.4–6 ทีม 2 คน 10 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง com
คอมพิวเตอร์ 21 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4–6 ทีม 2 คน 8 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง ป.4
คอมพิวเตอร์ 22 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4–6 ทีม 2 คน 15 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง ป.5
คอมพิวเตอร์ 23 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4–6 ทีม 2 คน 8 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง ป.6

ปฐมวัย
24 การป้ันดินน้ ามัน ปฐมวัย ทีม 3 คน

15 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00

อาคาร KUSANONE
ด้านหลัง

ปฐมวัย
25 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ทีม 3 คน

15 20 ธ.ค. 65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00

อาคาร KUSANONE
ด้านหลัง



วันท่ี 21 ธันวาคม 2565
สาระ ที รายการแข่งขัน ระดับช้ัน ประเภท ทีมแข่ง วันท่ีแข่ง สนาม เวลาแข่งขัน สถานท่ี (อาคาร/ห้อง)

สังคมศึกษาฯ 1 เพลงคุณธรรม ม.1 - 3 ทีม 5 คน 7 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ศาลามโนสด
สังคมศึกษาฯ 2 โครงงานคุณธรรม ม.1 - 3 ทีม 5 คน 5 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ใต้ต้นมะม่วง
สังคมศึกษาฯ 3 การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.1 - 3 ทีม 5 คน 4 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องวิชาการ
สังคมศึกษาฯ 4 เล่านิทานคุณธรรม ม.1 - 3 เด่ียว 4 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องสมุด
สังคมศึกษาฯ 5 มารยาทไทย ม.1 - 3 ทีม 2 คน 13 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องศิลปะ
สุขศึกษา พละศึกษา 6 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - 3 ทีม 2 คน 13 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง ป.2
คอมพิวเตอร์ 7 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเร่ืองส้ัน (Comic Strip) ม.1 - 3 ทีม 2 คน 9 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง com
คอมพิวเตอร์ 8 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) ม.1 - 3 ทีม 2 คน 3 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องคีตะอาชีพ
คอมพิวเตอร์ 9 การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - 3 ทีม 2 คน 11 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง ป.6
คอมพิวเตอร์ 10 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - 3 ทีม 2 คน 3 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง ป.5
คอมพิวเตอร์ 11 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 - 3 ทีม 2 คน 2 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้อง ป.4
คอมพิวเตอร์ 12 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - 3 ทีม 2 คน 6 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00 ห้องภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์ 13 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - 3 ทีม 3 คน 3 21-Dec-65 รร.อนุบาลแม่ลาว 09.00-12.00
หน้าอาคารเรียน 2 
(ป.4 - 6)


