09.00-09.30 09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
ื่ ภาษาไทย ม.ต ้น (8709)
คัดลายมือสอ
ื่ ภาษาไทย ม. ปลาย (8710)
คัดลายมือสอ
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.ต ้น (8711)
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.ปลาย (8712)
พินจ
ิ วรรณคดี ม.ต ้น (8713)
พินจ
ิ วรรณคดี ม.ปลาย (8713)
เรียงร ้อยถ ้อยความ ม.ต ้น (8707)
เรียงร ้อยถ ้อยความ ม.ปลาย (8708)
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต ้น (8402)
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (8402)
เวทคณิต ม.ต ้น (8402)
คิดเลขเร็ว ม.ต ้น (หอประชุม)
คิดเลขเร็ว ม.ปลาย (หอประชุม)

โรงเรียนสายน้ าผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ึ ษา 2562
ตาราง Smart Talent ปี การศก
วันศุกร์ท ี่ 30 สงิ หาคม 2562
11.00-11.30
11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00
14.00-14.30 14.30-15.0015.00-15.30
กวีเยาวชนคนรุน
่ ใหม่ ม.ต ้น (8709)
กวีเยาวชนคนรุน
่ ใหม่ ม.ปลาย (8710)
การท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.ต ้น (8707)
การท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.ปลาย (8707)
ต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.ต ้น (8708)
ต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.ปลาย (8708)

อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต ้น (8502)
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต ้น (8504)
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสงิ่ ประดิษฐ์ ม.ต ้น (8506)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Sci Show) ม.ต ้น (8501)
การประกวดผลงานสงิ่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต ้น (8601)
การแข่งขันเครือ
่ งบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.ต ้น (8608)
การแข่งขันหุน
่ ยนต์ระดับพืน
้ ฐาน ม.ต ้น (8602)
เพลงคุณธรรม ม.ต ้น (8312)
เพลงคุณธรรม ม.ปลาย (8312)
โครงงานคุณธรรม ม.ต ้น (334)
โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย (334)
ละครคุณธรรม ม.ต ้น + ปลาย (333)
เล่านิทานคุณธรรม ม.ต ้น (8311)
เล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย (8311)
มารยาทไทย ม.ต ้น (8309)
มารยาทไทย ม.ปลาย (8309)

สร ้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช ้ GSP ม.ต ้น (8402)
สร ้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช ้ GSP ม.ปลาย (8402)
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ต ้น (8405)
Sudoku ม.ต ้น (หอประชุม)
Sudoku ม.ปลาย (หอประชุม)
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ม.ปลาย (8405)
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ม.ต ้น (8406)
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ม.ปลาย (8406)
A-Math ม.ต ้น (8401)
A-Math ม.ปลาย (8401)
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (8502)
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย (8504)
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสงิ่ ประดิษฐ์ ม.ปลาย (8506)
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Sci Show) ม.ปลาย (8501)
การประกวดผลงานสงิ่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (8601)

ั ้ ม.ต ้น (333)
ภาพยนตร์สน
สวดมนต์แปล (8309)

ั ้ ม.ปลาย (333)
ภาพยนตร์สน

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.30
10.30-11.00
ึ ษา ม.ต ้น (โรงยิม)
ตอบปั ญหาสุขศก
ึ ษา ม.ปลาย (โรงยิม)
ตอบปั ญหาสุขศก
ขับร ้องเพลงไทยลูกทุง่ (ห ้องโสตฯ)
ขับร ้องเพลงไทยลูกกรุง (ห ้องโสตฯ)
ขับร ้องเพลงสากล (ห ้องโสตฯ)
ขับร ้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ห ้องโสตฯ)
การแสดงตลก (ต ้น+ปลาย) (ห ้องโสต)
ิ ป์ สร ้างสรรค์ (ใต ้อาคาร 8)
ศล
วาดภาพระบายส ี (ใต ้อาคาร 8)
เขียนภาพไทยสเี อกรงค์ (ใต ้อาคาร 8)
สร ้างสรรค์ภาพปะติด ม.ต ้น (ใต ้อาคาร 8)
วาดภาพลายเสน้ (ใต ้อาคาร 8)
ประติมากรรม (ใต ้อาคาร 8)
ขิม ม.ต ้น (312)
จะเข ้ ม.ต ้น (312)
ระนาดเอก ม.ต ้น (312)
ซออู ้ ม.ต ้น (312)
ซอด ้วง ม.ต ้น (312)
ขับร ้องไทยเดิม ม.ต ้น (311)
ขับร ้องไทยเดิม ม.ปลาย (311)
นักเรียนเพือ
่ นทีป
่ รึกษา YC ม.ต ้น (8208)

โรงเรียนสายน้ าผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ึ ษา 2562
ตาราง Smart Talent ปี การศก
วันศุกร์ท ี่ 30 สงิ หาคม 2562
11.00-11.30
11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30

13.30-14.00
14.00-14.30 14.30-15.0015.00-15.30
แอโรบิก 13.00 - 16.00 (ใต ้โดม)
มวยสากลสมัครเล่น (ต่อจากแอโรบิก) (โรงยิม)

ขิม ม.ปลาย (312)
จะเข ้ ม.ปลาย (312)
ระนาดเอก ม.ปลาย (312)
ซออู ้ ม.ปลาย (312)
ซอด ้วง ม.ปลาย (312)

นักเรียนเพือ
่ นทีป
่ รึกษา YC ม.ปลาย (8208)
ื เล่มเล็ก (ห ้องสมุด)
การจัดทาหนังสอ
การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ (ห ้องสมุด)

การอยูค
่ า่ ยพักแรม ม.ต ้น (สวนสงบ)
กิจกรรมสภานักเรียน (ห ้องสภานักเรียน)

โรงเรียนสายน้ าผึง้ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ึ ษา 2562
ตาราง Smart Talent ปี การศก
วันศุกร์ท ี่ 30 สงิ หาคม 2562
09.00-09.30 09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00
14.00-14.30 14.30-15.0015.00-15.30
Impromptu Speech ม.ต ้น (441)
Impromptu Speech ม.ปลาย (441)
Story Telling ม.ต ้น (442)
Story Telling ม.ปลาย (442)
Multi Skill ม.ต ้น (443)
Multi Skill ม.ปลาย (443)
Skit ม.ต ้น (8306)
Skit ม.ปลาย (8306)
ี จีน (ต ้น)(8301)
ี จีน (ปลาย) (8301)
ั ้ จีน (8301)
พูดเพือ
่ อาชพ
พูดเพือ
่ อาชพ
เล่าเรือ
่ งจากภาพ จีน (8301)
ละครสน
เขียนเรียงความ จีน (8301)
ี ญีป
ั ้ ญีป
พูดเพือ
่ อาชพ
่ น
ุ่ (8302)
เล่าเรือ
่ งจากภาพ ญีป
่ น
ุ่ (8302)
ละครสน
่ น
ุ่ (8302)
เขียนเรียงความ ญีป
่ น
ุ่ (8302)
ี เกาหลี (8304)
ั ้ เกาหลี (8304)
พูดเพือ
่ อาชพ
เล่าเรือ
่ งจากภาพ เกาหลี (8304)
ละครสน
เขียนเรียงความ เกาหลี (8304)
ี ฝรั่งเศส (8303)
ั ้ ฝรั่งเศส (8303)
พูดเพือ
่ อาชพ
เล่าเรือ
่ งจากภาพ ฝรั่งเศส (8303)
ละครสน
ี เยอรมัน (444)
พูดเพือ
่ อาชพ
Crossword (445)
ี ม.ต ้น (519)
โครงงานอาชพ
ี ม.ปลาย (512)
โครงงานอาชพ
ประดิษฐ์ดอกไม ้ใบตอง กระทงดอกไม ้ธูปเทียนแพ (516)
ื้ (โรงอาหารด ้านข ้างหมวดคหกรรม)
จัดสวนถาด แบบชน
จัดสวนแก ้ว (517)
แกะสลักผักและผลไม ้ ม.ปลาย (515)
ั ้ Comic Strip (8211)
การแข่งขันสร ้างการ์ตน
ู เรือ
่ งสน
การแข่งขันออกแบบสงิ่ ของเครือ
่ งใชด้ ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (316)
การแข่งขันการสร ้าง Webpage ประเภท Text Editor (331)
การแข่งขันการสร ้าง Webpage ประเภท Web Editor (316)
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด ้วภาษาคอมพิวเตอร์ (316)
การประกวดโครงงานประเภทซอฟต์แวร์ (316)
การแข่งขันการสร ้างการ์ตน
ู แอนิเมชัน 2D Animation (8210)
การแข่งขันการสร ้างเกมสร ้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (8209)
การแข่งขัน Motion Graphic (332)
การแข่งขันการสร ้าง Web Application (331)
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ (332)

