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ตารางรายละเอียดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 

ณ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   

จุดแข่งขัน กิจกรรม/รายการแข่งขัน ก าหนดการแข่งขัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

1. ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม 
 

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-3 สพป. (ขยายโอกาสฯ) 18 กุมภาพันธ์ 2557 

เวลา 9.30-12.30 น. 
ห้อง ICT ชั้น 1 

อาจารย์เดือนฉาย หนูแสนดี และคณะ                    
โทร. 08 6078 8005 , 0 2584 3878 , 

0 2583 7345 และ 
www.potinimit.ac.th  

 

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-3 สพม. 

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.4-6 

19 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 9.30-12.30 น. 

ห้อง ICT ชั้น 1 

2. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุร ี
      

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ป.4-6 
19 กุมภาพันธ์ 2557  
เวลา 9.00-12.00 น.   

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 
อาจารย์อภิรักษ์ ศรีวโรบล และคณะ 

โทร. 08 4024 7339 
และ 0 2961 8891-3 

www.hwn.ac.th    

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ม.1-3 สพป. (ขยายโอกาสฯ) 

19 กุมภาพันธ์ 2557  
เวลา 9.00-12.00 น.   

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2209 

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ม.1-3 สพม. 

19 กุมภาพันธ์ 2557  
เวลา 9.00-12.00 น.   

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2209 

http://www.potinimit.ac.th/
http://www.hwn.ac.th/
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จุดแข่งขัน กิจกรรม ก าหนดการแข่งขัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

3. ร.ร.บางบัวทอง 

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-3 
18 กุมภาพันธ์ 2557  
เวลา 9.00-11.00 น.   

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 - 3408 
อาจารย์สักการะ อารมย์เย็น  และคณะ 

โทร. 02-571-7595 
08 9168 6929  08 7712 9090 

http://krusakkara.wordpress.com    การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-6 
18 กุมภาพันธ์ 2557  
เวลา 9.00-12.00  น.   

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 - 3410 
 
 
 
 
 
 
4. ร.ร. ปากเกร็ด 

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ป.4-6                                      18 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 10.00-13.00 น.   

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 

อาจารย์ศิริพร  นวลยง และคณะ 
โทร. 08 1734 3172 
และ 0 2960 6060 

www.pk.ac.th    

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-3 สพป. (ขยายโอกาสฯ) 

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1-3 สพม. 18 กุมภาพันธ์ 2557 

เวลา 10.00-13.00 น.   
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2208 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 

ม.4-6 

การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
ม.4-6 

18 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 10.00-13.00 น.   

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 

การสร้าง Webpage ประเภท CMS 
ม.1-3 สพป. (ขยายโอกาสฯ) 

18 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 10.00-13.00 น.   

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 

การสร้าง Webpage ประเภท CMS 
ม.1-3 สพม. 

19 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 10.00-13.00 น.   

อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 

http://krusakkara.wordpress.com/
http://www.pk.ac.th/
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จุดแข่งขัน กิจกรรม ก าหนดการแข่งขัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

5. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรี 

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-3 สพป. (ขยายโอกาสฯ) 18 กุมภาพันธ์ 2557 

เวลา 9.00-14.00 น. 
 สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1207  

อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ 
 โทร. 08 1714 0059 
และ 0 2583 1368 
www.skn.ac.th  

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)   
ม.1-3 สพม. 

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 18 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 9.00-14.00 น. 

 สธ.1 ชั้น 3 ห้อง 1307  
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ม.1-3 สพป. (ขยายโอกาสฯ) 
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ม.1-3 สพม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              18 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 9.00-14.00 น. 

 สธ.1 ชั้น 3 ห้อง 1309 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์    
ม.4-6 

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  
ม.4-6 

18 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 9.00-12.00 น. 

 สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1209  

http://www.skn.ac.th/
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จุดแข่งขัน กิจกรรม ก าหนดการแข่งขัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

5. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรี  (ต่อ) 

การตัดต่อภาพยนตร์  
ม.4-6 

18 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 9.00-14.00 น. 

 สธ.1 ชั้น 2 ห้อง 1209 อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ 
 โทร. 08 1714 0059 

 0 2583 1368  
 และ 0 2583 8311 ต่อ 4195 

www.skn.ac.th 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.1-3 สพป. (ขยายโอกาสฯ)  

19 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 9.00-14.00 น. 

 หอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 2 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.1-3 สพม.  

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-6 

 
หมายเหตุ  1. กิจกรรม/รายการที่เปิดกว้างการใช้โปรแกรม ให้ผู้เข้าประกวดแข่งขันน าแผ่นโปรแกรมมาเอง (ควรส ารองมาด้วย) และตดิตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง 

2. ตัดสิทธิการแข่งขันทันที หากผู้เข้าแข่งขันไม่ครบทีม และกรณีมีเหตุผลความจ าเป็น ให้เปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าประกวดแข่งขันได้เพียง 1 คน  พร้อมแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร    

3. ขอให้นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมทีม น าบัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน-ผู้ควบคุมทีม บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียนมาด้วย 
4. กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ส่งเอกสารรายงานโครงงานฯ จ านวน 5 เล่ม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่   

7กุมภาพันธ์ 2557  ส่งไปที ่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  เลขที่ 51/4 ถนนติวานนท ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120    (เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์) 

5. ก าหนดการแข่งขันอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงเวลาการลงทะเบียนรายงานตัว การตรวจสอบเครื่อง การลงโปรแกรม  และ
สถานทีแ่ข่งขัน  กรุณาตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ประสานงานจุดแข่งขันนั้น ๆ โดยตรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://www.skn.ac.th/

