
 

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565  สังกดัเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ระหว่าง วันที่ 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบ้านคลองขุด 

ที ่ กิจกรรม สถานที ่ วันที่ เวลา หมายเหตุ 

1 การเล่านิทาน ป.4-6 อาคารอินทนิล ห้อง ม.1/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

2 การเล่านิทาน ม.1-3 อาคารอินทนิล ห้อง ม.1/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

3 พูดภาษาอังกฤษ ป.1-3 อาคารอินทนิล ห้อง ม.2/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

4 พูดภาษาอังกฤษ ป.4-6 อาคารอินทนิล ห้อง ม.2/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

5 พูดภาษาอังกฤษ ม.1-3 อาคารอินทนิล ห้อง ม.3/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

 

หมายเหตุ  1.   รายการทีเ่ริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.30 - 08.30 น. 
              2.   รายการที่เร่ิมแข่งขันเวลา 10.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.30 - 09.30 น. 

       3.   ให้กรรมการตัดสินทุกกิจกรรมมารายงานตัวท่ีกองอ านวยการแต่ละสนามแข่งขัน เวลา 07.30 น. เพ่ือรับเอกสารรับรายงานตัวของนักเรียน 

                             และเอกสารประกอบการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 



งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565  สังกดัเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ระหว่าง วันที่ 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านคลองขุด 

ที ่ กิจกรรม สถานที ่ วันที่ เวลา หมายเหตุ 

1 การปั้นดินน  ามัน อ.3 อาคารกฤษณา ห้อง อ.1-อ.3 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

2 การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ อ.3 อาคารกฤษณา ห้อง อ.1-อ.3 31 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

 
 

หมายเหตุ  1.   รายการทีเ่ริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.30 - 08.30 น. 
              2.   รายการที่เร่ิมแข่งขันเวลา 10.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.30 - 09.30 น. 

       3.   ให้กรรมการตัดสินทุกกิจกรรมมารายงานตัวท่ีกองอ านวยการแต่ละสนามแข่งขัน เวลา 07.30 น. เพ่ือรับเอกสารรับรายงานตัวของนักเรียน 

                             และเอกสารประกอบการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565  สังกดัเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ระหว่าง วันที่ 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองขุด 



ที ่ กิจกรรม สถานที ่ วันที่ เวลา หมายเหตุ 

1 แอโรบิก ป.1-6 อาคารเอนกประสงค์  31 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

2 แอโรบิก ม.1-3 อาคารเอนกประสงค์ 31 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

3 คีตมวยไทย ป.1-6 อาคารเอนกประสงค์ 31 สิงหาคม 2565 13.00 น.  

4 คีตมวยไทย ม.1-3 อาคารเอนกประสงค์ 31 สิงหาคม 2565 13.00 น.  

 

หมายเหตุ  1.   รายการทีเ่ริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.30 - 08.30 น. 
              2.   รายการที่เร่ิมแข่งขันเวลา 10.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.30 - 09.30 น. 

       3.   ให้กรรมการตัดสินทุกกิจกรรมมารายงานตัวท่ีกองอ านวยการแต่ละสนามแข่งขัน เวลา 07.30 น. เพ่ือรับเอกสารรับรายงานตัวของนักเรียน 

                             และเอกสารประกอบการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565  สังกดัเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ระหว่าง วันที่ 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระศิลปะ-นาฎศิลป์ 
โรงเรียนบ้านคลองขุด 

ที ่ กิจกรรม สถานที ่ วันที่ เวลา หมายเหตุ 

1 นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6 อาคารเอนกประสงค์  30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  



2 นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-3 อาคารเอนกประสงค์ 30 สิงหาคม 2565 10.00 น.  

 

หมายเหตุ  1.   รายการทีเ่ริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.30 - 08.30 น. 
              2.   รายการที่เร่ิมแข่งขันเวลา 10.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.30 - 09.30 น. 

       3.   ให้กรรมการตัดสินทุกกิจกรรมมารายงานตัวท่ีกองอ านวยการแต่ละสนามแข่งขัน เวลา 07.30 น. เพ่ือรับเอกสารรับรายงานตัวของนักเรียน 

                             และเอกสารประกอบการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565  สังกดัเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ระหว่าง วันที่ 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระศิลปะ-ดนตร ี
โรงเรียนบ้านคลองขุด 

ที ่ กิจกรรม สถานที ่ วันที่ เวลา หมายเหตุ 

1 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-6 เวทอีาคารจันผา 30 สิงหาคม 2565 09.00-10.30 น.  

2 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-6 เวทอีาคารจันผา 30 สิงหาคม 2565 10.30 – 12.00 น.  

2 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-6 เวทอีาคารจันผา 30 สิงหาคม 2565 13.00 – 14.30 น.  

3 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 เวทอีาคารจันผา 30 สิงหาคม 2565 14.30 – 16.00 น.  

3 ขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-6 เวทอีาคารจันผา 31 สิงหาคม 2565 09.00-10.30 น.  

4 ขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-6 เวทอีาคารจันผา 31 สิงหาคม 2565 10.30 – 12.00 น.  

5 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-6 เวทอีาคารจันผา 31 สิงหาคม 2565 13.00 – 14.30 น.  

6 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-6 เวทอีาคารจันผา 31 สิงหาคม 2565 14.30 – 16.00 น.  

7 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ม.1-3 ห้องประชุมฟ้าอัญชัน 30 สิงหาคม 2565 09.00-10.30 น.  

8 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-3 ห้องประชุมฟ้าอัญชัน 30 สิงหาคม 2565 10.30 – 12.00 น.  

9 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ห้องประชุมฟ้าอัญชัน 30 สิงหาคม 2565 13.00 – 14.30 น.  

10 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ห้องประชุมฟ้าอัญชัน 30 สิงหาคม 2565 14.30 – 16.00 น.  

11 ขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3 ห้องประชุมฟ้าอัญชัน 31 สิงหาคม 2565 09.00-10.30 น.  



12 ขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3 ห้องประชุมฟ้าอัญชัน 31 สิงหาคม 2565 10.30 – 12.00 น.  

13 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-3 ห้องประชุมฟ้าอัญชัน 31 สิงหาคม 2565 13.00 – 14.30 น.  

14 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-3 ห้องประชุมฟ้าอัญชัน 31 สิงหาคม 2565 14.30 – 16.00 น.  

 
 
 
 
 
 

ระหว่าง วันที่ 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
กลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

โรงเรียนบ้านคลองขุด 

ที ่ กิจกรรม สถานที ่ วันที่ เวลา 
หมาย
เหตุ 

1 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 อาคารมุจลิน ห้อง ป.6/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

2 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 อาคารมุจลิน ห้อง ป.6/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

3 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 อาคารมุจลิน ห้อง ป.6/3 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

4 วาดภาพระบายสี ป.1-3 อาคารมุจลิน ห้อง ป.5/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

5 วาดภาพระบายสี ป.4-6 อาคารมุจลิน ห้อง ป.5/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

6 วาดภาพระบายสี ม.1-3 อาคารมุจลิน ห้อง ป.5/3 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

7 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 อาคารมุจลิน ห้อง ป.3/1 – ป.3/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  



8 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 อาคารมุจลิน ป.4/2 – ป.4/3 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

9 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 อาคารมุจลิน ป.4/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 น.  

 
 
 
 

หมายเหตุ  1.   รายการทีเ่ริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.30 - 08.30 น. 
              2.   รายการที่เร่ิมแข่งขันเวลา 10.00 น. ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน หน้าห้องแข่งขัน เวลา 08.30 - 09.30 น. 

       3.   ให้กรรมการตัดสินทุกกิจกรรมมารายงานตัวท่ีกองอ านวยการแต่ละสนามแข่งขัน เวลา 07.30 น. เพ่ือรับเอกสารรับรายงานตัวของนักเรียน 

                             และเอกสารประกอบการแข่งขัน 
 
 


