ตำรำงกำรแข่งขันนิทรรศกำรทำงวิชำกำร ครั้งที่ 23 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
วิทยำลัยเทคโนโลยีสันตพล อุดรธำนี
แข่งขันด้ำนวิชำกำร วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2560
ลำดับ
รำยกำรแข่งขัน
1 โปรแกรมสาเร็จรูป
MS-Word 2013
2 โปรแกรมสาเร็จรูป
MS-Excel 2013
3 โปรแกรมสาเร็จรูป
MS-Power Point 2013
4 การสืบค้นข้อมูลทาง
Internet
5 การสร้างเว็บเพจด้วย
Dreamweaver CC
6 โปรแกรมสาเร็จรูป
Photoshop CC
7 คัดลายมือไทย
8 เขียนภาษาไทยให้ถกู ต้อง
9 เขียนภาษาอังกฤษให้ถกู ต้อง
10 ต่อคาศัพท์อกั ษรไขว้ภาษาไทย
11 ต่อคาศัพท์อกั ษรไขว้ภาษาอังกฤษ
12 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
13 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
14 สรุปความรู้จากการชมวีดีทัศน์
ภาษาไทย
15 สรุปความรู้จากการชมวีดีทัศน์
ภาษาอังกฤษ

ระดับ

เวลำ

ห้องสอบ

ม.ต้น

09.30-10.30 น.

1921-1922

ม.ปลาย

12.00-13.00 น. อาคาร 19 ปี ชั้น 2 ห้องที่1-2

ม.ต้น
ม.ปลาย

09.30-10.30 น.
1921-1922
12.00-13.00 น. อาคาร 19 ปี ชั้น 2 ห้องที่1-2

ม.ต้น

09.30-10.30 น.

1921-1922

ม.ปลาย

12.00-13.00 น. อาคาร 19 ปี ชั้น 2 ห้องที่1-2
12.30-13.30 น.
1916 - 1917
ม.ต้น-ม.ปลาย
13.30-14.30 น.
อาคาร 19 ปี ชั้นลอย
1916-1917
ม.ปลาย 09.30-12.30 น.
อาคาร 19 ปี ชั้นลอย
1916-1917
ม.ปลาย 09.30-12.30 น.
อาคาร 19 ปี ชั้นลอย
ม.ต้น
09.30-10.30 น.
1931-1932
ม.ปลาย 11.00-12.00 น. อาคาร 19 ปี ชั้น 3 ห้องที่ 1-2
ม.ต้น
12.30-13.30 น.
1931-1932
ม.ปลาย 14.00-15.00 น. อาคาร 19 ปี ชั้น 3 ห้องที่ 1-2
ม.ต้น
12.30-13.30 น.
932-933
อาคาร 9 ปี ชั้น 3 ห้องที่ 2-3
1925
อาคาร 19 ปี ชั้น 2 ห้องที่ 5
1941
อาคาร 19 ปี ชั้น 4 ห้องที่ 1
2926
อาคาร 29 ปี ชั้น 2 ห้องที่ 6
2927

ผู้รับผิดชอบ
อ.ศิริวรรณ
อ.ศิรินาถ
อ.สุวิมล
อ.ประชุม
อ.ประชุม
อ.สมปราถนา
อ.ชญานิษฐ์
อ.ปิยะวรรณ
อ.ทิพยรัตน์

ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น

14.00-15.00 น.
09.30-11.00 น.
11.00-12.30 น.
09.30-11.00 น.
11.00-12.30 น.
09.00-11.00 น.
13.00-15.00 น.
09.00-11.00 น.

ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น

13.00-15.00 น. อาคาร 29 ปี ชั้น 2 ห้องที่ 7
09.30-10.30 น.
921
11.00-12.00 น. อาคาร 9 ปี ชั้น 2 ห้องที่ 1
09.30-10.30 น.
922

อ.ณิชากร

ม.ปลาย

11.00-12.00 น. อาคาร 9 ปี ชั้น 2 ห้องที่ 2

อ.ประยูร

อ.นัชนาถ
อ.ทิพวัลย์

อ.สุวัฒน์
อ.ปิยะนุช

อ.ลัดดา

16 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
17 ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
18 ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
19 ตอบปัญหาอาเซียน
20 คณิตคิดเร็ว
21 เกมปริศนาตัวเลข (SUDOKU)
22 แข่งขันหุน่ ยนต์อตั โนมัติ
(เดินตามเส้น)

ม.ต้น

09.30-11.00น.

1933-1934

ม.ปลาย
ม.ต้น

13.00-14.30 น. อาคาร 19 ปี ชั้น 3 ห้องที่ 3-4
09.30-11.00 น.
2925

ม.ปลาย

13.00-14.30 น. อาคาร 29 ปี ชั้น 2 ห้องที่ 5

ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย

10.00-12.00 น.

1942
อาคาร 19 ปี ชั้น 4 ห้องที่ 2

09.30-11.00 น.
923
13.00-14.30 น. อาคาร 9 ปี ชั้น 2 ห้องที่ 3
09.30-10.30 น.

1935

11.00-12.00 น. อาคาร 19 ปี ชั้น 3 ห้องที่ 5
09.30-12.00 น.
2936-2937
09.30-12.00 น. อาคาร 29 ปี ชั้น 3 ห้องที่ 6-7
09.30-12.00 น.
หน้าอาคาร 29 ปี
13.00-15.30 น.

อ.กุลชัย
อ.นิศาชล
อ.อรุณี
อ.ภาวิณี
อ.เยาวลักษณ์
อ.นารี
อ.รัสริน อ.ปิยะวรรณ
อ.จรูญ
อ.ปรีชา
อ.บรรจง
อ.เกรียงไกร

