
 

ตารางสรุปกิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน ๑/๒ 
 

 
 

ตารางสรุปกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานบูรพา วัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๓๐ – ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 

        ชื่อกิจกรรม ระดับ ประเภท เวลา สถานที ่
ป.ต้น ป.

ปลาย 
ม.
ตน้ 

ม.ปลาย 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑. การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ  
“บันทึกเร่ืองราวการช่วย ๑๓ ชีวิต 
  ทีมหมูป่า ออกจากถ้ าหลวงขนุน้ า         
  นางนอน” 

    

รายบุคคล 
ช่วงชั้นละไม่เกิน ๓ คน 
ต่อ ๑ ระดับการแข่งขัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พร้อมกันทกุระดับชั้น 
ห้องสมุด ช้ัน ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน ๑๔.๐๐ น. 
ณ บริเวณช้ัน ๑ ภายในห้องสมุด 

๒. แข่งขันการเขียนตามค าบอก 

    

รายบุคคล 
ช่วงช้ัน 

ละไม่เกิน ๓ คน 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ห้องสมุดช้ัน ๒   ประถมศึกษาตอนปลาย 
ห้อง IT-๒๐๒  มัธยมศึกษาตอนตน้  
ห้อง IT-๒๐๓  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน ๑๔.๐๐ น. 
ณ บริเวณช้ัน ๑ ภายในห้องสมุด 

๑. การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ 
“ท่องเท่ียววิถีชุมชนคนระยอง 
จันท์ ตราด”     

รายบุคคล 
ช่วงช้ันละไม่เกิน ๒ คน 
ต่อ ๑ ระดับการแข่งขัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประถม  ใจจิตร 
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประถม ใจจติร 

๔. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น หวัข้อ 
“สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช” 

    

รายบุคคล 
ช่วงช้ันละไม่เกิน ๒ คน 
ต่อ ๑ ระดับการแข่งขัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้อง IT 316  ช้ัน ๓ 
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประถม ใจจติร 

๕. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

    

รายบุคคล  
ช่วงช้ันละไม่เกิน ๑ คน 

ต่อ ๑ ประเภท  
การแข่งขัน 

๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น./๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    (ห้องเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร ช้ัน ๑ 
    อาคารศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
    ประกาศผลการแข่งขันเวลา ๑๒.๓๐ น. 
    ณ สถานท่ีแข่งขัน 
๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (ห้องประถม ใจจิตร ช้ัน ๑ 
   อาคารศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
   ประกาศผลการแข่งขัน เวลา ๑๖.๓๐ น. 
   ณ สถานท่ีแข่งขัน  

 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๔ 



 

ตารางสรุปกิจกรรมประเภทการประกวดแข่งขัน ๒/๒ 
 

 
 
 

        ชื่อกิจกรรม ระดับ ประเภท เวลา สถานที ่
ป. 
ต้น 

ป. 
ปลาย 

ม. 
ต้น 

ม. 
ปลาย 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ) 
 
๖. การประกวดบูธนิทรรศการ หัวข้อ 
“ความรู้เฉพาะถิ่น ระยอง จันทบุรี ตราด” 

ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด 
 
 
 
 

ทีมไม่จ ากดัจ านวนคน 
โรงเรียนละ ๑ ทีม 
 
 
 
 

เข้าจัดสถานท่ีและตกแต่งบูธ ได้วนัท่ี ๒๙ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ช้ัน ๑ หน้าห้องประถม ใจจิตร 
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ประกาศผลการประกวด วันที่ ๓๐ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณจัด 
นิทรรศการ) 

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       
๑. การแข่งขันคัดลายมือ 

    

รายบุคคล 
ช่วงช้ันละไม่เกิน 

 ๓ คน ต่อ ๑ ระดับ 
การแข่งขัน 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ห้องสมุดช้ัน ๑ พร้อมกันทุกระดับช้ัน 
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องสมุด ช้ัน ๑ 

๒. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หวัข้อ 
“ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” 

    

รายบุคคล 
ช่วงช้ันละไม่เกิน ๓ คน 
ต่อ ๑ ระดับการแข่งขัน 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ห้อง IT-๒๐๒  มัธยมศึกษาตอนตน้  
(รอแข่งขัน ณ ห้องสมุดช้ัน ๒) 
ห้อง IT-๒๐๓  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องสมุด ช้ัน ๑ 

๓. การแข่งขันท าอาหารพื้นบ้าน  
“ก๋วยเต๋ียวผัดป”ู 

    

ทีมละไม่เกิน ๓ คน 
โรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ 
๑ ระดับการแข่งขัน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ช้ัน ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ จุดแข่งขัน  

๔. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
    ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
 

 

 
 
 
 

  

รายบุคคล  
ช่วงช้ันละไม่เกิน ๑ คน  

ต่อ ๑ ประเภท  
การแข่งขัน 

๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 (ห้องประถม ใจจิตร ช้ัน ๑ 
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ประกาศผลการแข่งขัน เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประถม ใจจติร  

 
หมายเหตุ   เวลาประกาศผลการแข่งขันแต่ละรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม 


