ที่

ID

1

738

2

739

3

740

4

741

สูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สถานที่แข่งขัน : อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ : 1. ที่ว่าการอาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
2. โรงเรียนไตรมิตร
3. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
ผู้รับผิดชอบ
1. นายสุริภาศ สีหะวงษ์
รองผู้อานวยการสพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โทร 09 0253 5719
2. นายนพรัตน์ บุญหล้า
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โทร 08 3374 4467
3. นายสาราญ สงวนบุญ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โทร 08 9582 6649
4. นายอดิศักดิ์ พลศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 โทร 09 5609 5198
5. นายแสง ศรีโสม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว โทร 08 2372 3524
6. นายชาญชัย คาเครื่อง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
โทร 09 9029 0706
วันที่แข่งขัน
กิจกรรม
ชั้น
เวลาที่ใช้
ประเภท
ธันวาคม
ลาดับที่แข่งขัน
สถานที่แข่งขัน
12 13 14
การแข่งขันแอโรบิค ชั้น ป.1 - 6
ป.1-6
7 นาที
ทีม 10 คน 
ลาดับ 1 - 20
ที่ว่าการอาเภอ

ลาดับ 21 - 40
โพธิ์ศรีสุวรรณ

ลาดับ 41 - 61
การแข่งขันแอโรบิค ชั้น ม.1 - 3
ม.1-3
7 นาที
ทีม 10 คน 
ลาดับ 1 - 20
โรงเรียนไตรมิตร

ลาดับ 21 - 40

ลาดับ 41 - 61
การแข่งขันตอบปัญหา
ป.1-6
3 ชั่วโมง
ทีม 2 คน

ลาดับ 1 - 61
โรงเรียนไตรมิตร
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6
การแข่งขันตอบปัญหา
ม.1-3
3 ชั่วโมง
ทีม 2 คน

ลาดับ 1 - 61
โรงเรียนไตรมิตร
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1--3

อาคาร/ห้อง/ชั้น

เวลา

หอประขุมที่ว่าการ 09.00 น.
อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นต้นไป
อาคารโรงยิม
พลศึกษา 3
อาคารห้องสมุด

09.00 น.
เป็นต้นไป

09.00 น.
เป็นต้นไป
อาคารห้องประชุม 1 09.00 น.
เป็นต้นไป

ที่

ID

กิจกรรม

5

816 การแข่งขันคีตะมวยไทย
ชั้น ป. 1 - 6

ชั้น

เวลาที่ใช้

ป.1-6

8 นาที

ประเภท

วันที่แข่งขัน
ธันวาคม
12 13 14

ทีม 7 - 10 คน 




6

817 การแข่งขันคีตะมวยไทย
ชั้น ม. 1 - 3

ม.1-3

8 นาที

ทีม 7 - 10 คน 




7

818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
มวยสากลสมัครเล่น) ชั้นป .1-6

ป.1-6

10 นาที

ทีม 10 คน 




8

819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา

ม.1-3

10 นาที

ทีม 10 คน 




ลาดับที่แข่งขัน
ลาดับ 1 - 20
ลาดับ 21 - 40
ลาดับ 41 - 61
ลาดับ 1 - 20
ลาดับ 21 - 40
ลาดับ 41 - 61
ลาดับ 1 - 20
ลาดับ 21 - 40
ลาดับ 41 - 61
ลาดับ 1 - 20
ลาดับ 21 - 40
ลาดับ 41 - 61

สถานที่แข่งขัน

อาคาร/ห้อง/ชั้น

เวลา

โรงเรียน
โพธิ์ศรีสุวรรณ
วิทยาคม
โรงเรียนไตรมิตร

อาคารหอประชุม

09.00 น.
เป็นต้นไป

อาคารโรงยิม
พลศึกษา 2

09.00 น.
เป็นต้นไป

โรงเรียน
โพธิ์ศรีสุวรรณ
วิทยาคม
โรงเรียนไตรมิตร

อาคารโรงยิม
พลศึกษา

09.00 น.
เป็นต้นไป

อาคารโรงยิม
พลศึกษา 1

09.00 น.
เป็นต้นไป

