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สพฐ.ก ำหนดจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ คร้ังที่ 65  

ปีกำรศึกษำ 2558 

ระหว่ำงวันที่ 29 -31 มกรำคม 2559 

โดยใช้สถำนศึกษำในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนำมแข่งขัน ดังน้ี 
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1. สนำมแข่งขันโรงเรยีนสตรีวิทยำ 2 ในพระบรมรำชูปถัมภ์                                        
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 
เขตพื้นที ่

1. กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ส านักวิชาการ 
   1.การปั้นดินน้ ามัน  
   2.การสรา้งภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  
2.กลุ่มสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
   1. ภาพยนตร์สั้น ส านักอ านวยการ 
   2. มารยาทไทย   ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

3.กลุ่มศิลปะ  สพม.4 ปทุมธานี 
   1. การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" โรงเรียนธัญรัตน์ 
   2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี   
   3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี   
   4. การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์   
   5. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด   
   6. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น   
   7. การแข่งขันประติมากรรม   

กลุ่มนำฏศิลป์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 
1. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
2. การแข่งขันระบ ามาตรฐาน   
3. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   
4. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์   
5. การแข่งขันการแสดงตลก   
6.การแข่งขันมายากล   
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก ส านักวิชาการ 
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2. สนำมแข่งขันโรงเรยีนนำยเรืออำกำศ 

                       กิจกรรม                                               ผู้รับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน 

1. กลุ่มวิทยำศำสตร์ นักบินน้อย สพฐ.      ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา         
   1.การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ   
   2. การแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนไกล   
   3 การแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนนาน   
   4. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน    
   5. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล   

3. สนำมแข่งขันโรงเรยีนมัธยมสังคีตวิทยำ  กรุงเทพมหำนคร 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน 

สำระดนตรี สพม.4 ปทุมธานี 
1. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
1 เดี่ยวระนาดเอก  
2 เดี่ยวระนาดทุ้ม   
3 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่   
4 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก   
5 เดี่ยวซอด้วง   
6 เดี่ยวซออู้   
7  เดี่ยวจะเข้   
   8  เดี่ยวขิม 7 หย่อง   
   9  เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ   
   10 ขับร้องเพลงไทย   
2. การแข่งขันวงดนตรีไทย   
   1  วงเครื่องสายวงเล็ก   
   2  วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว   
   3  วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่   
   4  วงอังกะลุง   
3. การประกวดขับขานประสานเสียง  
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4. สนำมแข่งขันโรงเรยีนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน 

1. การแข่งขันวงดนตรีสตริง สพม.4 ปทุมธานี 
2. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนปทุมวิไล 
  1 ประเภททีม ก  
  ๒ ประเภททีม ข   

3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

   1 ชาย   

   2 หญิง  

4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง   

  1 ชาย   

  2 หญิง   

5. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล   

   1 ชาย   

   2 หญิง   

6. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   

   1 ชาย   

  2 หญิง   
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5.สนำมแข่งขันโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)  

6. สนำมแข่งขันโรงเรยีนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศำลำยำ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน 

1.กลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี สพป.นครปฐม เขต 1,2 , สพม.9 
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  
2. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่   
3. การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง   
   3.1 พานพุ่มสักการะ   
   3.2  กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   
   3.3  บายศรีสู่ขวัญ   
4. การแข่งขันโครงงานอาชีพ   
๕ การแข่งขันจัดสวนถาด   
   ๕.๑ การจัดสวนถาดแบบแห้ง   
   5.2 การจัดสวนถาดแบบชื้น   
   5.3 การจัดสวนแก้ว   
6. การแข่งขันแปรรูปอาหาร   
7. การแข่งขันท าอาหาร   
   น้ าพริก  ผักสด  เครื่องเคียง    
8. การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว   
   (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)   
9. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้   
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7. สนำมแข่งขันโรงเรยีนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี  

8. สนำมแข่งขันโรงเรยีนนวมินทรำชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

9. สนำมแข่งขันโรงเรยีนโพธินิมิตวิทยำคม 

10. สนำมแข่งขันโรงเรียนปำกเกร็ด 

11. สนำมแข่งขันโรงเรียนบำงบัวทอง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน 

1.กลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สพม.3 นนทบุรี 
1. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก   
2. การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)   

3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
4. การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   
5. การแข่งขันสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์  (E-Book)   
6. การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation)   
7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS   
๘. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor   
๙. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor   
10. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์   
11. การแข่งขันการประกวดโครงงานด้วยคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร ์   
12. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

 

12. สนำมแข่งขันค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ จังหวัดชลบุร ี
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ผู้รับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน 
1. กิจกรรมลุกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
   1.1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล   
   1.2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย   
   1.3 การจัดการค่ายพักแรม   
   1.4 การสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ   

 

 

13. สนำมแข่งขันโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญำนุกูล 

14. สนำมแข่งขันศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขต 5 
 ผู้รับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน 

กิจกรรมโรงเรียนเฉพาะความพิการและนักเรียนเรียนร่วม ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

 

15. สนำมแข่งขันศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต 
กลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ผู้รับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน 
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
2. การประกวดโครงงานหุ่นยนต์    

 

หมำยเหตุ  1. ผู้เข้าแข่งขันระดับภาคและได้รับรางวัลท่ี 1 – 3  (ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับที่ 1,
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ) เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
  ครั้งท่ี 65 ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด 
  2. ก าหนดการแข่งขันและรายละเอียดต่างๆติดตามได้จากเว็บไซต์ www.sillapa.net  
  3. สพฐ.จะโอนค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับครูและนักเรียนท่ีเป็นตัวแทน 
  เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65  โดยโอนงบประมาณไป
  ตั้งจ่าย ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นสังกัดของผู้เข้าแข่งขัน (เมื่อใกล้ก าหนด     
  การแข่งขัน) 


