
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาปฐมวัย 
ที่ รายการแข่งขัน สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 การปั้นดินน้้ามัน โรงเรียนอนุบาลล้าปาง ห้องประชุมนรนันทชัยชวลิต 1 - 14 ธ.ค. 59 09.00 – 12.00 

2 
การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ 

โรงเรียนอนุบาลล้าปาง ห้องประชุมพระเพ็ชรคีรี 2 - 14 ธ.ค. 59 09.00 – 12.00 

 

  

กจิกรรม สถานที ่วันและเวลาการจัดแข่งขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดล าปาง  

ระดับประถมศึกษาและมัธยมขยายโอกาส 
ระหว่างวันที ่14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 



ภาษาไทย 
ที่ รายการแข่งขัน ระดับ สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 

คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 2 3621 15 ธ.ค.59 09.00 – 10.30 

2 ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 2 3624 15 ธ.ค.59 09.00 – 10.30 
3 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 2 3625 15 ธ.ค.59 09.00 – 10.30 
4 

อ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA 

ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 3 3631 15 ธ.ค.59 09.00 – 10.30 
5 ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 3 3633/1 15 ธ.ค.59 09.00 – 10.30 
6 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 3 3633/2 15 ธ.ค.59 09.00 – 10.30 
7 

เรียงร้อยถ้อยความ 
ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 2 3626 15 ธ.ค.59 09.00 – 10.30 

8 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 3 3636 15 ธ.ค.59 09.00 – 10.30 
9 

ท่องอาขยานท้านอง
เสนาะ 

ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 5 3656 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
10 ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 5 3657 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
11 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 7 3673 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
12 

ปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย 

ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 2 3621 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
13 ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 2 3624 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
14 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 2 3625 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

15 
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอนสี่ (4 บท) 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 2 3621-3624 15 ธ.ค.59 10.30 – 12.00 

16 
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 (8 บท) 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 2 3625-3626 15 ธ.ค.59 10.30 – 12.00 

 

  



คณิตศาสตร์ 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ 

ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลล้าปาง เฉลิมพระเกียรติ 3 ป.3/Sci,ป.3/4 15 ธ.ค.59 09.00 – 11.00 
2 ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลล้าปาง เฉลิมพระเกียรติ 3 ป.3/5,ป.3/6 15 ธ.ค.59 09.00 – 11.00 
3 ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลล้าปาง เฉลิมพระเกียรติ 3 ป.3/5,ป.3/6 16 ธ.ค.59 09.00 – 11.00 
4 การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือ
ค้าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ 

ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลล้าปาง ห้องประชุมนรนันทชัยชวลิต - หอประชุมใหญ่ 15 ธ.ค.59 08.00 – 18.30 

5 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลล้าปาง ห้องประชุมนรนันทชัยชวลิต - หอประชุมใหญ่ 16 ธ.ค.59 08.00 – 18.30 

6 การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ 

ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลล้าปาง เฉลิมพระเกียรติ 2 ป.4/Math1-2, 
ป4/Sci1-2,ป.1-3,
ห้องสภานักเรียน 

15 ธ.ค.59 08.00 – 18.30 

7 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลล้าปาง เฉลิมพระเกียรติ 2 ป.4/Math1-2, 

ป4/Sci1-2,ป.1-3,
ห้องสภานักเรียน 

16 ธ.ค.59 08.00 – 18.30 

8 การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP 

ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลล้าปาง อาคาร 60 ปี 2 ห้องเรียนคอมฯ 15 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

9 ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลล้าปาง อาคาร 60 ปี 2 ห้องเรียนคอมฯ 16 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

10 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลล้าปาง เฉลิมพระเกียรติ 1 ห้องประชุมบุรีรัตน ์ 15 ธ.ค.59 09.00 – 11.00 

11 
ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลล้าปาง หอประชุมเล็ก - ห้องประชุมพระ

เพชรคีรี 
15 ธ.ค.59 09.00 – 11.00 

12 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลล้าปาง หอประชุมเล็ก - ห้องประชุมพระ

เพชรคีรี 
16 ธ.ค.59 09.00 – 11.00 



วิทยาศาสตร์ 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ 
ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 4 - 14 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

2 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 4 - 15 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 
3 การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง คณะวิทยาศาสตร์ 4 341-344 14 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

4 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง คณะวิทยาศาสตร์ 4 341-344 15 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

5 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ลานกิจกรรม อาคาร 3 กับ 5 - - 14 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

6 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ลานกิจกรรม อาคาร 3 กับ 5 - - 15 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

7 การแข่งการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science 
Show) 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาลัมพาง 2 ห้องประชุมสพุรรณกิาร ์ 14 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

8 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง 

อาลัมพาง 
2 ห้องประชุมสพุรรณกิาร ์ 15 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

9 การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ลานกิจกรรม อาคาร 3 กับ 5 - - 14 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

10 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ลานกิจกรรม อาคาร 3 กับ 5 - - 15 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

 

  



นักบินน้อย สพฐ. 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 5 - 13 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

2 
การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนไกล 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โรงยิมเนเซียม 2 - 13 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

3 
การแข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนาน 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โรงยิมเนเซียม 2 - 14 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

4 
การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินไกล 
(โดยการปล่อยด้วยมือ) 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โรงยิมเนเซียม 2 - 15 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

5 

การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน 
(โดยการติดล้อบินขึ้นจาก
พ้ืน) 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โรงยิมเนเซียม 2 - 16 ธ.ค.59 08.30 – 16.00 

  



สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 

เพลงคุณธรรม 
ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ 2 722 14 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 

2 ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ 3 736 14 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 
3 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ 4 741 14 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 
4 

โครงงานคุณธรรม 
ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ 4 143-144 13 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 

5 ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ 4 145-146 13 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 
6 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ 4 145-146 14 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 
7 

ภาพยนตร์สั้น 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ 4 147 13 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 

8 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ 4 147 14 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 

9 ละครคุณธรรม 

ป.1-ม.3 
(ขยายโอกาส) 

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1) 

ลานเนรมิต (ข้างห้องสมุด
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ) 

- - 14 ธ.ค.59 
( ทีมที่ 1-22) 
15 ธ.ค.59 

( ทีมที่ 23-44) 

08.00 เป็นต้นไป 

10 ละครประวัติศาสตร์ 

ป.1-ม.3 
(ขยายโอกาส) 

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน 1) 

หอประชุมสัตบงกช - - 14 ธ.ค.59 
( ทีมที่ 1-22) 
15 ธ.ค.59 

( ทีมที่ 23-44) 

08.00 เป็นต้นไป 

11 
เล่านิทานคุณธรรม 

ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ 2 722 15 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 
12 ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ 3 736 15 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 
13 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ 4 741 15 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 
14 

มารยาทไทย 
ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ 4 143-144 14 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 

15 ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ 4 145-146 15 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 
16 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ 4 741-742 16 ธ.ค.59 08.00 เป็นต้นไป 



ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 

17 สวดมนต์แปลไทย 

ป.1-ม.3 
(ขยายโอกาส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ 4 143-144 15 ธ.ค.59 
( ทีมที่ 1-22) 
16 ธ.ค.59 

( ทีมที่ 23-44) 

08.00 เป็นต้นไป 

18 สวดมนต์แปลอังกฤษ 

ม.1-ม.3 
(ขยายโอกาส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ 4 744-745 15 ธ.ค.59 
( ทีมที่ 1-22) 
16 ธ.ค.59 

( ทีมที่ 23-44) 

08.00 เป็นต้นไป 

 

  



สุขศึกษาและพลศึกษา 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 

แอโรบิก 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ลานกิจกรรม อาคาร 14 - - 14 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

2 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ลานกิจกรรม อาคาร 14 - - 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
3 ตอบปัญหาสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 4 วิทยาการจัดการ 1 ห้องธัญญากร 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

4 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 4 วิทยาการจัดการ 1 ห้องธัญญากร 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
 

  



ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 

การแข่งขัน “ศิลป์
สร้างสรรค”์ 

ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 823-825 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 
2 ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 822,832-833 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 
3 ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 823-825 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 
4 

การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี 

ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3-4 834-835,845 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 
5 ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 842-844 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 
6 ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2-3 822,831-832 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

7 
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3-4 834-835,845 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

8 
การแข่งขันเขียนภาพไทย
เอกรงค์ 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 842-844 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

9 
การสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด 

ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ - ลานอเนกประสงค ์ 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 
10 ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ - ลานอเนกประสงค ์ 14 ธ.ค.59 13.00 – 16.00 
11 ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ - ลานอเนกประสงค ์ 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

12 
การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อาคารรัฐอุปถัมภ์ 2 221-223 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

13 
การแข่งขันประติมากรรม 

ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ห้องประชุมสายน้้าผึ้ง - - 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 
14 ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ห้องประชุมสายน้้าผึ้ง - - 14 ธ.ค.59 13.00 – 16.00 
15 ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ห้องประชุมสายน้้าผึ้ง - - 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

 

  



ศิลปศึกษา (ดนตรี) 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 

เดี่ยวระนาดเอก 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 4 3842 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

2 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 4 3842 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
3 

เดี่ยวระนาดทุ้ม 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 4 3844 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

4 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 4 3844 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
5 

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 3 3832 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

6 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 3 3832 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
7 

เดี่ยวฆ้องวงเล็ก 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 3 3834 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

8 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 3 3834 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
9 

เดี่ยวซอด้วง 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 231 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

10 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 231 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
11 

เดี่ยวซออู้ 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 233 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

12 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 233 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
13 

เดี่ยวจะเข้ 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 2 222 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

14 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 2 222 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
15 

เดี่ยวขิม 7 หย่อง 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 235 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

16 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 235 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
17 

เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 237 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

18 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 237 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
19 

ขับร้องเพลงไทย 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 6 3866 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

20 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 6 3866 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
21 

วงเครื่องสายวงเล็ก 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 5 3854 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

22 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 5 3854 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 



ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
23 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม 

เครื่องสายเครื่องเดี่ยว 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ - โอฬารรัตน์ 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

24 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ - โอฬารรัตน์ 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
25 

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ  โอฬารรมย์ 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

26 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ  โอฬารรมย์ 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
27 

วงอังกะลุง 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 5 3852 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

28 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 5 3852 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
29 การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ - โอฬารโรจน์ 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

30 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ก 

ป.1-ม.3  
(ขยายโอกาส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ลานอเนกประสงค์ ระหว่าง
อาคาร 1 และ 4 

- - 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

31 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ข 

ป.1-ม.3  
(ขยายโอกาส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ลานอเนกประสงค์ ระหว่าง
อาคาร 1 และ 4 

- - 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

32 การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ชาย 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 931 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
33 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 931 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
34 การแข่งขันขับร้องเพลง

ไทยลูกทุ่ง หญิง 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 932 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

35 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 932 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
36 การแข่งขันขับร้องเพลง

ไทยลูกกรุง ชาย 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 941 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

37 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 941 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
38 การแข่งขันขับร้องเพลง

ไทยลูกกรุง หญิง 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 942 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

39 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 942 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
40 การแข่งขันขับร้องเพลง

สากล ชาย 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์  ห้องประชุมฝ้ายค้า 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

41 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์  ห้องประชุมฝ้ายค้า 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
42 การแข่งขันขับร้องเพลง

สากล หญิง 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 6  ห้องประชุมบัวตอง 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

43 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 6  ห้องประชุมบัวตอง 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 



ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
44 การแข่งขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ ชาย 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 6 3862 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

45 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 6 3862 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
46 การแข่งขันขับร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ หญิง 
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 6 3864 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

47 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ 6 3864 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

48 
การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensenble) 

ป.1-ม.3  
(ขยายโอกาส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โอฬารโรจน์หิรัญ  โอฬารโรจน์ 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

49 การประกวดขับขาน
ประสานเสียง 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียนรวม  ห้องประชุมชั้น 2 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
50 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียนรวม  ห้องประชุมชั้น 2 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

 

  



ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 

1 
การแข่งขันร้าวง
มาตรฐาน 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 42 ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3 ห้องประชุม 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

2 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 42 ส้านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
3 ห้องประชุม 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

3 
การแข่งขันระบ้า
มาตรฐาน 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 42 ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2 ห้องประชุม 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

4 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 42 ส้านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2 ห้องประชุม 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

5 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 935 (ห้องชมนาด) 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
6 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ 3 935 (ห้องชมนาด) 16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
7 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค ์
ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง หอประชุมจันทน์ผา   16 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

8 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง หอประชุมจันทน์ผา   15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

9 การแข่งขันการแสดงตลก 
ป.1-ม.3 
(ขยายโอกาส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคารอาลัมพาง 2 ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ 

14 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

10 การแข่งขันมายากล 
ป.1-ม.3 
(ขยายโอกาส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคารอาลัมพาง 3 ห้องประชุมลีลา
วดีและเฟ้ืองฟ้า 

14 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

 

  



การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 

1 การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ศาลาติดกับอาคารกีฬา
อเนกประสงค์ 

- - 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

2 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ศาลาติดกับอาคารกีฬา

อเนกประสงค์ 
- - 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

3 
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 
4 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

5 
การแข่งขันประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง พานพุ่ม
สักการะ 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

6 
การแข่งขันประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

7 การแข่งขันโครงงาน
อาชีพ 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 14 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
8 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

9 
การแข่งขันจัดสวนถาด 
แบบแห้ง 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 14 ธ.ค.59 09.00 – 11.00 

10 
การแข่งขันจัดสวนถาด 
แบบชื้น 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 15 ธ.ค.59 09.00 – 11.00 

11 
การแข่งขันแปรรูปอาหาร 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 14 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 
12 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

  



ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
13 การแข่งขันท้าอาหาร 

น้้าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

14 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

15 การแข่งขันท้าอาหารคาว
จานเดียว (ประเภทข้าว) 
และอาหารหวาน (ขนม
ไทย)  

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

16 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

17 การแข่งขันแกะสลักผัก
ผลไม ้

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 
18 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง ใต้ถุนอาคารกีฬาอเนกประสงค์ - - 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

 

  



คอมพิวเตอร์ 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 

1 
การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

ป.1-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 1 13 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

2 
การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 2 13 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

3 
การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 3 13 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

4 การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 1 14 ธ.ค.59 09.00 – 14.00 

5 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 2 14 ธ.ค.59 09.00 – 14.00 

6 การแข่งขันการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 3 14 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

7 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 1 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

8 
การแข่งขันการใช้
โปรแกรมน้าเสนอ 
(Presentation) 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 2 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

9 
การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท 
Text Editor 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 3 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

  



ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
10 การแข่งขันการสร้าง 

Webpage ประเภท 
Web Editor 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 1 16 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

11 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 1 2 16 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

12 
การประกวดโครงงาน
คอมพิเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง สถาบันภาษา 2 1 15 ธ.ค.59 09.00 – 12.00 

 

  



หุ่นยนต ์
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 

1 
หุ่นยนต์อัตโนมัติ 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียนร่วม 1 ลานกิจกรรมใต้
อาคาร 

14 ธ.ค.59 08.30 เป็นต้นไป 

2 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียนร่วม 2 - 14 ธ.ค.59 08.30 เป็นต้นไป 

3 
หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียร่วม 1 ลานกิจกรรมใต้
อาคาร 

15 ธ.ค.59 08.30 เป็นต้นไป 

4 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียนร่วม 2 - 15 ธ.ค.59 08.30 เป็นต้นไป 

5 
หุ่นยนต์บังคับมือ 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียนร่วม 1 ลานกิจกรรมใต้
อาคาร 

16 ธ.ค.59 08.30 เป็นต้นไป 

6 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียนร่วม 2 - 16 ธ.ค.59 08.30 เป็นต้นไป 

7 
โครงงานหุ่นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียนร่วม 1 ลานจอดรถใต้
อาคาร 

15 ธ.ค.59 08.30 เป็นต้นไป 

8 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 45 อาคารเรียนร่วม 1 ลานจอดรถใต้

อาคาร 
16 ธ.ค.59 08.30 เป็นต้นไป 

 

  



ภาษาต่างประเทศ 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 
1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์

ภาษาจีน 
ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 13 อุตสาหกรรม 4 1342 14 ธ.ค.59 09.00 – 16.00 

2 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 13 อุตสาหกรรม 4 1344 14 ธ.ค.59 09.00 – 16.00 

3 
การแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 12 อุตสาหกรรม 2 1221 15 ธ.ค.59 09.00 – 16.00 

4 
การพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาจีน 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 13 อุตสาหกรรม 4 1342 15 ธ.ค.59 09.00 – 16.00 

5 
การพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 12 อุตสาหกรรม 2 1221 14 ธ.ค.59 09.00 – 16.00 

 

  



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ที่ รายการแข่งขัน  สถานที่ อาคาร ชั้น ห้อง วันที่ เวลา 

1 
การผูกเงื่อน เดินทรงตัว
และโยนบอล 

ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน  1) 

หอประชุมสัตบงกช - - 14 ธ.ค. 
2559 

08.30 เป็นต้นไป 

2 
การใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเนและสะกดรอย 

ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 
(ชุมชน  1) 

สนามฟุตบอล - - 14 ธ.ค. 
2559 

08.30 เป็นต้นไป 

3 การจัดค่ายพักแรม 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 

(ชุมชน  1) 
สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลแม่
เมาะ 

- - 14 ธ.ค. 
2559 

08.30 เป็นต้นไป 

4 
กิจกรรมสภานักเรียน 

ป.1-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง หอประชุมจันทน์ผา - - 13 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

5 
ป.1-ม.3  
(ขยายโอกาส) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง หอประชุมจันทน์ผา - - 14 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

6 
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา (YC : Youth 
Counselor) 

ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 4 คณะมนุษย์ศาสตร์ 4 442-446 15 ธ.ค.59 09.00 เป็นต้นไป 

7 
การแข่งขันการท้าหนังสือ
เล่มเล็ก 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 3 3621,3624-3626 14 ธ.ค.59 09.00 – 16.30 

8 
ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 3 3631,3633/ 

1-2,3636 
14 ธ.ค.59 09.00 – 16.30 

9 การแข่งขันยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน 

ป.4-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 3 3656-3657 14 ธ.ค.59 09.00 – 16.30 

10 ม.1-3 (ขยายโอกาส) มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ 3 3673-3674 15 ธ.ค.59 09.00 – 16.30 

 


