
อาคาร 1   (อนิทุภูติภักด)ี 
ห้อง 121 
ห้องพกัครู 
ภาษาองักฤษ 

 

ห้อง 122 
Asean Quiz  

ม.4 – ม.6 (เชา้) 

ห้อง 123 – 125 (ห้องจริยะ) 
สวดมนตแ์ปล ม.1-ม.6 (เชา้) 

ห้อง126 
ห้องรอง

ผู้อ านวยการ 
 

ห้อง127 
Asean Quiz  

ม.1 – ม.3 (เชา้) 

ห้อง128 
ภาพยนตร์สั้น  
ม.1- ม.6 (บ่าย) มารยาทไทย ม.4- ม.6 (บ่าย) 

ห้อง 111 
-ห้องการเงิน 

    -ห้องพสัดุ 

ห้อง 112 
-ห้องบุคลากร 
-ห้องแผนงาน 

ห้อง 113 – 114 (com 1) 
การออกแบบส่ิงของดว้ยโปรแกรม  

ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 (เชา้) 

ห้อง 115 – 116 (com 2) 
2D Animation ม.1-ม.3 (เชา้) 

ห้อง 117 – 118 (com 3) 
สร้าง Webpage ประเภท Web Editor 

ม.1- ม.3 และ ม.4 – ม.6 (เชา้) สร้างเกมสร้างสรรค์ 
ม.1- ม.3 และ ม.4 – ม.6 (เชา้) 

สร้าง Webpage ประเภท CMS 
ม.1 – ม.3 (เชา้) 

ตดัต่อภาพยนตร์ ม.4- ม.6 (เชา้) 
E-Book ม.1-ม.3 (บ่าย) 

สร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
ม.4 – ม.6 (บ่าย) 

การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมฯ 
ม.4 – ม.6 (บ่าย) 

ห้องศูนย์
อ านวยการ
แข่งขัน 

 

  
ห้อง

ประชาสัมพนัธ์ 

ห้องจริยธรรม 
มารยาทไทย ม.1-ม.3 (บ่าย) 

 

 

ห้องเทคโนโลยี ห้องประชุม 
เกษน้อย 

ห้องรับรอง 
ฝ่ายบริหาร 

 

หมายเหตุ  (เชา้)   หมายถึง กิจกรรมการแข่งขนัจะแข่งขนัในภาคเชา้ รายงานตวัตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.20 น.  เร่ิมแข่งเวลา 09.30 น. 
            (บ่าย)  หมายถึง กิจกรรมการแข่งขนัจะแข่งขนัในภาคเชา้ รายงานตวัตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 12.30 น.  เร่ิมแข่งเวลา 13.00 น. 



อาคาร 2   (ศรีเมืองพรหม) 
 

ห้อง 221 
ห้องพกัครู 
ภาษาไทย 

ห้อง 222 
เพลงคุณธรรม 
ม.1-ม.3 (บ่าย) 

ห้อง 223 
เพลงคุณธรรม 
ม.4-ม.6 (บ่าย) 

ห้อง 224 
ค าคม ม.1- ม.3 

และ ม.4-ม.6 (เชา้) 
 

ห้อง 225 
ซูโดกุ ม.1- ม.3 

และ ม.4-ม.6 (เชา้) 

ห้อง 226 
 
 

ห้อง 227 
คิดเลขเร็ว 

ม.1-ม.3 (บ่าย) 
 

ห้อง 228 
ห้องพกัครู 
คณติศาสตร์ 

ห้อง 211 
ห้องพกัครู 
แนะแนว 

ห้อง 212 
คิดเลขเร็ว 

ม.4-ม.6 (บ่าย) 

ห้อง 213 
Crossword  
ม.1-ม.3 (เชา้) 

ห้อง 214 
Crossword  
ม.4-ม.6 (เชา้) 

ห้อง 215 
A –math 

ม.1-ม.3 (เชา้) 

ห้อง 216 
A –math 

ม.4-ม.6 (เชา้) 

ห้อง 217 
เล่านิทานคุณธรรม 
ม.4-ม.6 (บ่าย) 

ห้อง 218 
ห้องเกบ็ตัว
นักเรียน 

 อจัฉริยภาพคณิตฯ 
ม.1-ม.3 (บ่าย) 

อจัฉริยภาพคณิตฯ 
ม.4-ม.6 (บ่าย) 

เล่านิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 (บ่าย) 

ห้อง 201 – 202 
พพิธิภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ห้อง203 
ห้องพกัครูศิลป์ 

ห้อง 204-205 
ปฏิบัติการศิลปศึกษา 

ห้อง 206-207 
ปฏิบัติ 

การอุตสาหกรรม 

 

 

หมายเหตุ  (เชา้)   หมายถึง กิจกรรมการแข่งขนัจะแข่งขนัในภาคเชา้ รายงานตวัตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.20 น.  เร่ิมแข่งเวลา 09.30 น. 
            (บ่าย)  หมายถึง กิจกรรมการแข่งขนัจะแข่งขนัในภาคเชา้ รายงานตวัตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 12.30 น.  เร่ิมแข่งเวลา 13.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 



อาคาร 3 ( อุดมวทิยา ) 
ห้อง 321 

Science Show  
ม.4-ม.6 (เชา้) 

ห้อง 322 
Impromptu 
ม.1.ม.3 (บ่าย) 

ห้อง323 
Impromptu 

ม.4-ม.6 (บ่าย) 

ห้อง 324 
Spelling Bee 
ม.1- ม.3 (บ่าย) 

ห้อง 325 
Spelling Bee 
ม.4- ม.6 (บ่าย) 

ห้อง 326 
Story Telling 
ม.1- ม.3 (บ่าย) 

 

ห้อง 327 
Story Telling 
ม.4- ม.6 (บ่าย) 

 

ห้อง 328 
อจัฉริยภาพ
วทิยาศาสตร์ 
ม.1- ม.3 (เชา้) 

ห้อง 311 
Science Show  
ม.1-ม.3 (เชา้) 

ห้อง 312 
 

ห้อง 313 
 

ห้อง 314 
ตอบปัญหา 
สุขศึกษา  

ม.1-ม.3 (เชา้) 

ห้อง 315 
ตอบปัญหา 
สุขศึกษา  

ม.4-ม.6 (เชา้) 

ห้อง 316 
Multi Skills 

ม.4- ม.6 (บ่าย) 
 

ห้อง 317 
Multi Skills 

ม.1- ม.3 (บ่าย) 
 

ห้อง 318 
อจัฉริยภาพ
วทิยาศาสตร์ 
ม.4- ม.6 (เชา้) 

ห้อง 301 
ห้องพยาบาล 

 

ห้อง 302  
(ห้องทูบีนัมเบอร์วนั) 

กิจกรรมเพื่อนท่ี
ปรึกษา YC  
ม.4-ม.6 (เชา้) 

ห้อง 303 – 306 (ห้องสมุดเฉลมิพระเกยีรติ) 
หนงัสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  (เชา้) 

ห้อง307 -308 (ห้องโสตทศันศึกษา) 
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง (เชา้) 

การแสดงตลก (เชา้) 

มายากล (บ่าย) 
Skit ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 (บ่าย) 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย (บ่าย) 

 
หมายเหตุ  (เชา้)   หมายถึง กิจกรรมการแข่งขนัจะแข่งขนัในภาคเชา้ รายงานตวัตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.20 น.  เร่ิมแข่งเวลา 09.30 น. 
            (บ่าย)  หมายถึง กิจกรรมการแข่งขนัจะแข่งขนัในภาคเชา้ รายงานตวัตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 12.30 น.  เร่ิมแข่งเวลา 13.00 น. 

 

 

 

 



อาคาร 4 ( เบกิฟ้าเมอืงพรหม ) 
ห้อง 431 

 

ห้อง 432 ห้อง 433 
อ่านเอาเร่ือง  
ม.1- ม.3 (บ่าย) 

ห้อง 434 
อ่านเอาเร่ือง  
ม.4- ม.6 (บ่าย) 

ห้อง 435 
เขียนเรียงความ 
คดัลายมือ  

ม.1- ม.3 (บ่าย) 

ห้อง 436 
เขียนเรียงความ 
คดัลายมือ  

ม.4- ม.6 (บ่าย) 

ห้อง 437 
แต่งบทร้อยกรอง 
ม.1- ม.3 (บ่าย) 

ห้อง 438 
แต่งบทร้อยกรอง 
ม.4- ม.6 (บ่าย) 

ห้อง 421 
ศิลป์สร้างสรรค์ 
ม.1- ม.3 และ  
ม.4- ม.6   (เชา้) 

ห้อง 422 
วาดภาพระบายสี 

ม.1- ม.3 และ  
ม.4- ม.6   (เชา้) 

ห้อง 423 
หอ้งเก็บตวั
นกัเรียนท่อง
อาขยาน 

ห้อง 424 
เขียนภาพไทย
ประเพณี 

ม.1- ม.3 และ  
ม.4- ม.6   (เชา้) 

ห้อง 425 
เขียนภาพ

จิตรกรรมไทยสี
เอกรงค ์

ม.1- ม.3 และ  
ม.4- ม.6   (เชา้) 

ห้อง 426 
สร้างสรรคภ์าพ
ดว้ยการปะติด 

ม.1- ม.3 (เชา้) 

ห้อง 427 
วาดภาพลายเส้น 

ม.1- ม.3 และ  
ม.4- ม.6   (เชา้) 

ห้อง 428 
การกล่าว 
สุนทรพจน์   

ม.4- ม.6  (บ่าย) 

ท่องอาขยาน 

ม.1- ม.3 (บ่าย) 
ท่องอาขยาน 

ม.4- ม.6 (บ่าย) 
การกล่าว 
สุนทรพจน์   

ม.1- ม.3  (บ่าย) 
ห้อง 411 

 
ห้อง 412 ห้อง 413 

ภาษาจีน ม.1- ม.3 
และ  

ม.4- ม.6   (บ่าย) 
ภาษาญ่ีปุ่น 

 ม.1- ม.3 และ  
ม.4- ม.6   (บ่าย) 

ห้อง 414 – 415 (ห้องวชิาการ) 
หอ้งเก็บตวั นกัเรียนแข่งขนัภาษาจีน 

ภาษาญ่ีปุ่นและสุนทรพจน์ 
 

ห้อง 416 ห้อง417 
หอ้งฝึกซอ้ม
นกัเรียนกล่าว
สุนทรพจน์ 

ห้อง418 

ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา ใต้ต้นไม้หลงัอาคาร 4 
การจดัค่ายพกัแรม ม.1- ม.3 (เชา้) 

ใต้ถุนอาคาร 4 ด้านทศิตะวนัออก 
การแข่งขนัประติมากรรม  

ม.1- ม.3 และ ม.4- ม.6   (เชา้) 

 



บริเวณหน้าเสาธง 
เต็นท์ 19 

โครงงานสุขศึกษา  ม.1 – ม.3 
และ ม.4 – ม.6 (เชา้) 

โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 
(บ่าย) 

 เวทหีน้าเสาธง  เต็นท์ 6 
จกัสานไม่ไผ ่ 
ม.1 – ม.3  

(เชา้) 

 เต็นท์ 1 
แกะสลกั ม.1-ม.3 
และ ม.4 – ม.6 

(เชา้) 
แอโรบิก ม.1 – ม.6 (เชา้) 

ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 (บ่าย) 

ละครประวติัศาสตร์ ม.1-ม.6 (บ่าย) 

เต็นท์ 18 
โครงงานคอมฯ  ม.1 – ม.3 

และ ม.4 – ม.6 (เชา้) 

 เต็นท์ 7 
จกัสานไม่ไผ ่ 
ม.4 – ม.6  

(เชา้) 

เต็นท์ 2 
การจดัสวนแกว้ 

ม.4 – ม.6 
(เชา้) โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 

(บ่าย) 
เต็นท์ 17 

โครงงานคณิตฯ  ประเภท 1 
และประเภท 2 

ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6  
(บ่าย) 

เต็นท์ 8 
โครงงานอาชีพ 

ม.1 – ม.3  
(เชา้) 

เต็นท์ 3 
การจดัสวนถาด

แบบช้ืน 

ม.1 – ม.3 
(เชา้) 

เต็นท์ 16 
   โครงงานคณิตฯ  ประเภท 2 

ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6  
(บ่าย) 

เต็นท์ 9 
โครงงานอาชีพ 

ม.4 – ม.6  
(เชา้) 

เต็นท์ 4 
ประดิษฐข์องใช้
จากวสัดุธรรมชาติ 

ม.4-ม.6 (เชา้) 
เต็นท์ 15 

โครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

ม.4-ม.6 (บ่าย) 

เต็นท์ 14 
โครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ ์

ม.1-ม.3 (บ่าย) 

เต็นท์ 13 
โครงงานวทิยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6 (บ่าย) 

เต็นท์ 12 
โครงงานวทิยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 (บ่าย) 

เตน็ท์ 11 
ผลงานส่ิงประดิษฐท์าง

วทิยาศาสตร์ 
ม.4 – ม.6  (บ่าย) 

เตน็ท์ 10 
ผลงานส่ิงประดิษฐท์าง

วทิยาศาสตร์ 
ม.1 – ม.3  (บ่าย) 

เตน็ท์ 5 
ประดิษฐข์องใชจ้าก
วสัดุธรรมชาติ 

ม.1-ม.3 (เชา้) 



สถานทีอ่ืน่ๆทีใ่ช้ในการแข่งขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่63 
ณ โรงเรียนพรหมพริามวทิยา และโรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ 

 

1. หอประชุมโรงเรียนพรหมพริามวทิยา 
     ภาคเชา้    เร่ิม 09.30น. เป็นตน้ไป  
                     1. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 1- ม.3 (6 คน) 
       2. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 4- ม.6   (9 คน) 
        ภาคบ่าย    เร่ิม 12.30น. เป็นตน้ไป  

1. พิธีเปิดการจดักิจกรรมการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 63 
2. การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ม.4- ม.6 (2 ทีม)   
3. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ระดบัชั้น ม. 1- ม.3 (5 คน) 
4. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ระดบัชั้น ม. 4- ม.6 (7 คน) 

 
 
 
 



 
สถานทีอ่ืน่ๆทีใ่ช้ในการแข่งขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่63 
ณ โรงเรียนพรหมพริามวทิยา และโรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ 

 
2. หอประชุมโรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ 
    ภาคเชา้    เร่ิม 09.30น. เป็นตน้ไป  

1. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยสากลประเภทชาย ระดบัชั้น ม. 1- ม.3 (1 คน) 
2. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยสากลประเภทชาย ระดบัชั้น ม. 4- ม.6 (3 คน) 
3. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยสากลประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 1- ม.3 (4 คน) 
4. การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยสากลประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 4- ม.6 (6 คน) 

    ภาคบ่าย    เร่ิม 13.00น. เป็นตน้ไป  
1. การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากลประเภทชาย ระดบัชั้น ม. 4- ม.6 (4 คน) 
2. การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 1- ม.3 (3 คน) 
3. การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 4- ม.6 (6 คน) 

 

 



 
สถานทีอ่ืน่ๆทีใ่ช้ในการแข่งขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่63 
ณ โรงเรียนพรหมพริามวทิยา และโรงเรียนเทศบาลพริามอุทศิ 

 
3. โรงฝึกงาน 3 (คหกรรม) 
       ภาคเชา้    เร่ิม 09.30น. เป็นตน้ไป 

1. การประดิษฐธู์ปเทียนแพ  ม.1-ม.3  (5 ทีม) (คหกรรม1 ดา้นทิศตะวนัออก) 
2. การประดิษฐบ์ายศรีสู่ขวญั ม.4- ม.6 (5 ทีม) (คหกรรม2 ดา้นทิศตะวนัตก) 

 
4. โรงฝึกงาน 2 (ดนตรีไทย) 
    ภาคเชา้    เร่ิม 09.30น. เป็นตน้ไป 

1. การแข่งขนัดนตรีไทยทุกประเภท  
2. การขบัร้องเพลงไทย 

 
 
 


