อาคาร 3 บางยาง (สีเขียว)
321 วิทย์ 4
1.การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
ม.1-ม.3

322 (6.1)
ห้องเตรียม
(Science Show)
ม.1-ม.3

323(6.2)
1.การประกวด
ผลงาน
สิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6

324(6.3)
1.การแข่งขัน
ตอบปัญหา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ม.1-ม.3

325(6.4)
1.การแข่งขัน
ตอบปัญหา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ม.4-6

326(6.5)
1.การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก
ม.1-ม.3

บันได
311 วิทย์ 1 (ฟิสิกส์)
1.การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์
ม.4-ม.6

ธนาคาร
โรงเรียน

กิจการ
นักเรียน

312(5.1)
1.การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภท
สิ่งประดิษฐ์
ม.1-3
ห้องฝ่าย
บริหารงาน
กิจการนักเรียน

327(6.6)
ห้องเตรียม
(Science
Show)
ม.4-ม.6

328 วิทย์ 5 (ชีววิทยา)
1.การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
ม.4-ม.6

317 วิทย์ 3
การประกวด
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์
ทาง
วิทยาศาสตร์
ม.1-ม.3

ห้องเรียนสีเขียว

บันได
313(5.2)
1.การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภท
สิ่งประดิษฐ์
ม.4-6

ห้อง
ประชาสัมพันธ์

314
ห้องพักครู

ห้อง
งบประมาณ

ห้องวิทย์ 2 (เคมี)
1.การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3

ห้องบริหาร
งานบุคคล

ห้องพัสดุ

ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ

อาคาร 2 จาปาขาว ( สีชมพู)
231(4.1)
1.การแข่งขัน
“ศิลป์สร้างสรรค์”
ม.1-3 และม.4-6

232(4.2)
1.การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี
ม.1-3 และม.4-6

233(4.3)
1.การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี
ม.1-3 และม.4-6
บันได

สานักงาน
ผู้อานวยการ

ห้องกิจกรรม

ห้องผู้อานวยการ

ถ่าย
เอกสาร

โรเนียว

ห้องเกียรติยศ

234(4.4)

235(4.5)
1.การแข่งขัน
1.การแข่งขันวาดภาพ
เขียนภาพจิตรกรรมไทย ลายเส้น (Drawing)
สีเอกรงค์
ม.1-3 และม.4-6
ม.1-ม.3 และม.4-ม.6
2. การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา
ม.1-ม.3
3.การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้
ม.1-ม.3

ห้องระบบ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน

ห้องศิลปศึกษา
1.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ม. 1-3

236(5.3)
1.การประกวด
มารยาทไทย
ม.1-ม.3

บันได

ห้องวิทยบริการ

ห้องประกันคุณภาพ
การศึกษา

ห้องคอม 5
1.การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Strip)
2.การแข่งขันการสร้าง
webpage ประเภท Text
Editor ม.1-3
3.การแข่งขันการสร้าง
webpage ประเภท Web
Editor ม.1-3
4.การแข่งขันออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.1-3 และ ม.4-6

ห้องแนะแนว
1.การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

ห้องโสตทัศนศึกษา
1.การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3, ม.4-6
2.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
3.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
4.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

อาคาร 1 ศรีอินทราทิตย์ (สีฟ้า)
121(3.1ห้อง
คณิตศาสตร์)
1.การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาไทย
(คาคมเดิม) ม.1-3,
ม.4-6

122(3.2)
1.การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์
ม.1-3,ม.4-6

123(3.3)
1.การแข่งขัน
พินิจวรรณคดี
ม.1-3,ม.4-6

124(3.4)
1.การแข่งขัน
เรียงร้อย
ถ้อยความ
(การเขียน
เรียงความ)
ม.1-3,ม.4-6

บันได
ห้องภาษาไทย
1.การแข่งขัน
การท่องอาขยาน
ทานองเสนาะ
ม.4-6

ห้องพักครู
ภาษาไทย
1.การแข่งขัน
การท่องอาขยาน
ทานองเสนาะ
ม.1-3

ห้องพยาบาล

125(3.5)
1.การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยาน
๑๑ (๖ บท)
ม.1-3
2.การแข่งขันกวี
เยาวชนรุ่นใหม่
โคลงสี่สุภาพ
ม.4-6

126(3.6)
1.การแข่งขัน
คัดลายมือ
สื่อภาษาไทย
ม.1-3,ม.4-6

ห้องศิลปะ
1.การแข่งขัน
ดนตรีไทย
ห้องดนตรีไทย
จานวน 7กิจกรรม

หมายเหตุ กิจกรรมการแข่งขันที่ห้องศิลปะ อาคารศรีอินทราทิตย์ มี 7 กิจกรรม ดังนี้
1) การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-6
2) การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3
3) การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-6
4) การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-6
5) การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-6
6) การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-6
7) การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม. 1-6

127(5.5)
128(ห้องสังคม)
1.การประกวด
1.การประกวดเล่า
เล่านิทานคุณธรรม นิทานคุณธรรม
ม.1-ม.3
ม.4-ม.6

บันได

ห้อง
พักครู

ห้องวัฒนธรรม
1.การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.1-ม.6

ห้องนาฏศิลป์
1.การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
2.การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

อาคาร 4 ปักธงชัย (สีเหลือง)
ห้องน้า
หญิง

ห้องน้า
หญิง
บันได
ห้องน้า
หญิง

ห้องน้า
หญิง

443(2.1)

445(2.3)

446(2.4)

447(2.5)

448(2.6)

การแข่งขัน
Multi Skills
Competition
ม.1-ม.3

การแข่งขัน
Multi Skills
Competition
ม.4-ม.6

การแข่งขัน
ภาษาญี่ปุ่น
ทุกรายการ
ม.1-ม.3และ
ม.4-ม.6

1.การแข่งขัน
หุ่นยนต์
ทุกรายการ

434(1.4)

435(1.5)

436(1.6)

การแข่งขัน
ต่อสมการ
คณิตศาสตร์
(เอแม็ท)
ม.4-ม.6

การแข่งขัน
ซูโดกุ ม.1-3

การแข่งขัน
ซูโดกุ ม.4-6

422
423
424(EP1)
421
ห้อง
ห้องพักครู การแข่งขัน
ห้องพักครู
ภาษาอังกฤษ Sound Lab ต่างประเทศ ต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

425(EP2)

426 (จีน)

ห้องเรียน Hitech

การแข่งขัน
ต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด)
ม.4-ม.6

การแข่งขัน
ภาษาจีน
ทุกรายการ
ม.1-ม.3
และม.4-ม.6

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ม.4-ม.6

E-classroom อังกฤษ

E-classroom คณิต

การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
และม.4-6

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ม.1-ม.3

441(จริยธรรม)
การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu
Speech)
ม.1-ม.3

442(5.4)
การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ
(Impromptu
Speech)
ม.4-ม.6

431(1.1)

432(1.2)

433(1.3)

การแข่งขัน
อัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์
ม.1-ม.3

การแข่งขัน
อัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์
ม.4-ม.6

การแข่งขัน
ต่อสมการ
คณิตศาสตร์
(เอแม็ท)
ม.1-ม.3

การแข่งขัน
เล่านิทาน
(Story
Telling)
ม.1-ม.3

444(2.2)
การแข่งขัน
เล่านิทาน
(Story
Telling)
ม.4-ม.6

(ครอสเวิร์ด)
ม.1-ม.3

โรงอาหาร
ประดิษฐ์
บายศรี

กระทง
ดอกไม้

สวนแก้ว

สวนถาด

สหกรณ์
ร้านค้า

437
438(1.7)
ห้องพักครู การแข่งขัน
คณิตศาสตร์ เวทคณิต
ม.1-ม.3

ห้องน้า
ชาย

ห้องน้า
ชาย
บันได
ห้องน้า
ชาย

ห้องน้า
ชาย

อาคารช้างล้วง (สีชมพู)
ห้องพิมพ์ดีด
1. โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.1 –ม.3
2. โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.4 –ม.6

ห้องคอมพิวเตอร์ 1
1. การแข่งขันการสร้าง Web Applicaion ม. 4-6
2. การแข่งขันการสร้างตัดต่อภาพยนตร์ ม. 4-6

ห้องคอมพิวเตอร์ 3
1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation )
2. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3, ม.4-6
3. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-6

ห้องคอมพิวเตอร์ 2
1. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4 –ม.6
2. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.1-ม.3 , ม. 4-6
เรียนรวม
1.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ไม่กาหนดช่วงชั้น
2. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไม่กาหนดช่วงชั้น

บันได

ห้องน้า

สถานที่และรายการแข่งขัน
1. หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กาหนดแข่งขัน วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
1) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-3 (15 ทีม)
2) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-3 (9 ทีม)
3) การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-6 (2 ทีม)

สถานที่และรายการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
1. หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
1) การประกวดวงสตริง ม.1-3 (1 ทีม)
2) การประกวดวงสตริง ม.4-6 (6 ทีม)
3) การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข (1 ทีม/40 คน)
4) การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-6 (1 ทีม/12 คน)

2. ห้องสมุด โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1) การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] (2 ทีม)
2) การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 (10 ทีม)

3. โรงรถนักเรียน โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
1) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 (3 ทีม)
2) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 (4 ทีม)
3) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุคต์ใช้ ม.1-3 (4 ทีม)
4) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุคต์ใช้ ม.4-6 (5 ทีม)
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
1) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3 (7 ทีม)
2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-6 (9 ทีม)

4. สนามบาสเกตบอล โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
หมวดหมู่ : สุขศึกษาและพลศึกษา
1)
2)
3)
4)

การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-6 (6 ทีม)
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-6 (4 ทีม)
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-3 (1 ทีม)
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-6 (1 ทีม)

5. หลังอาคารจาปาขาว (หลังห้องศิลปะ : เต็นท์)
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
1) การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 (3 ทีม)
2) การแข่งขันประติมากรรม ม.4-6 (4 ทีม)

7. เวทีที่สนามกีฬากลาง โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี (เดี่ยว)
เวที 1
1) การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม. (4)
2) การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 (1)
3) การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 (1)
4) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-3 (5)
5) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-6 (5)
6) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-3 (11)
7) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-6 (10)
เวที 2
1) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-3 (3)
2) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6 (4)
3) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-3 (8)
4) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-6 (8)

เวที 3
1) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-3 (2)
2) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-6 (7)
3) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3 (6)
4) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-6 (12)
เวที 4
1) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-3 (2)
2) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-6 (5)
3) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3 (6)
4) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-6 (7)

8. อาคารใต้ร่มบุญ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี (ทีม) 6 กิจกรรม 12 ทีม
1) การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-3 (2 ทีม,ทีม 10 คน)
2) การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-6 (3 ทีม,ทีม 10 คน)
3) การแข่งขันระบามาตรฐาน ม.4-6 (1 ทีม,ทีม 12 คน)
4) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 (1 ทีม,ทีม 12 คน)
5) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-6 (2 ทีม,ทีม 12 คน)
6) การแข่งขันแสดงตลก ม.1-6 (3 ทีม,ทีม 5 คน)

9. เต็นท์หน้าโรงงานอุตสาหกรรม
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
1) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
2) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

10. โรงงานช่าง อุตสาหกรรม
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
1) การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 (4 ทีม)
2) การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 (5 ทีม)

(4 ทีม)
( 6 ทีม)

11. อาคารปักธงชัย ชั้นล่างโรงอาหาร 2
1) การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ( 2 ทีม)
2) การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 (4 ทีม)
3) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (4 ทีม)
4) การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 (6 ทีม)

12. โรงรถครู
1) การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 (7 ทีม)
2) การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 (5 ทีม)
3) การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 (3 ทีม)
4) การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 (4 ทีม)

13. ลานโพธิ์ทะเล
1) การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 (4 ทีม)
2) การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 (9 ทีม)

14. โรงอาหาร 1
1) การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ( 3 ทีม)
2) การแข่งขันทาอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 (4 ทีม)

15. อาคารเกษตร
1) การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ( 2 ทีม)
2) การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ( 2 ทีม)

16. สนามหน้าเสาธง (ริมรั้ว)
1) การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (ทีม 8 คน)
2) การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 (ทีม 6 คน)

17. ห้องสภานักเรียน
1) การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
2) การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6

18. เวทีหน้าเสาธง
1)
2)

การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ( 1 ทีม 20 คน)
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ( 2 ทีม /40 คน)

