
 

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ระหว่าง วันท่ี 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านควน 

ท่ี กิจกรรม สถานที ่ วันที่ เวลา 
หมาย
เหตุ 

1 คัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-3 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 1 ห้อง ป.4/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

2 คัดลายมือส่ือภาษาไทย  ป.4-6 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 1 ห้อง ป.4/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

3 คัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-3 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 1 ห้อง ป.3/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

4 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 1 ห้อง ป.4/3 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

5 พินิจวรรณคดี ม.1-3 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 5 ห้อง อนุบาล 2 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

6 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-3 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 3 ห้อง ป.1/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

7 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-6,  ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 3 ห้อง ป.1/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

8 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  ม.1-3 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 3 ห้อง ป.3/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

9 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กลอนส่ี) ป.4-6 ประเภททีม 2 คน โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 3 ห้อง ป.2/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

10 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 3 ห้อง ป.2/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

 



 

 

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ระหว่าง วันท่ี 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านควน 

ท่ี กิจกรรม สถานที ่ วันที่ เวลา  

1 คิดเลขเร็ว ป.1-3 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 4 ห้อง ป.6/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

2 คิดเลขเร็ว ป.4-6 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

3 คิดเลขเร็ว ม.1-3 ประเภทเด่ียว โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น.  

4 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-6 ประเภททีม 2 คน โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 5 ห้อง ป.6/2 30 สิงหาคม 2565 09.00 เป็นต้นไป  

5 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-3 ประเภททีม 2 คน โรงเรียนบ้านควน  อาคาร 5 ห้อง อนุบาล 1 30 สิงหาคม 2565 09.00 เป็นต้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ระหว่าง วันท่ี 30 - 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
โรงเรียนบ้านควน 

ท่ี กิจกรรม สถานที ่ วันที่ เวลา 
จำนวน

ทึม 

1 จัดสวนถาดแบบแห้ง  ป.4-6 ประเภททีม 3 คน โรงเรียนบ้านควน  หลังคาโค้ง 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น. 14 

2 จัดสวนถาดแบบช้ืน  ม.1-3 ประเภททีม 3 คน โรงเรียนบ้านควน  หลังคาโค้ง 30 สิงหาคม 2565 09.00 - 12.00 น. 5 

3 การแปรรูปอาหาร ป.4-6 ประเภททีม 3 คน โรงเรียนบ้านควน  โรงอาหาร 30 สิงหาคม 2565 09.00 เป็นต้นไป 6 

4 การแปรรูปอาหาร  ม.1-3 ประเภททีม 3 คน โรงเรียนบ้านควน  โรงอาหาร 30 สิงหาคม 2565 09.00 เป็นต้นไป 1 

      

 

 


