
 

กําหนดการจัดกจิกรรม CKK Open House 2017 : เปดบานจักรคําคณาทร 2560 

21 – 22 ธันวาคม 2560 

โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 

กจิกรรมกลาง 

ที่ กจิกรรม วันที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ 

1 ลงทะเบยีน 21 ธ.ค.60 08.00 - 09.00 น. หนาอนุสาวรยีฯ เพื่อรับเกยีรตบิัตรรวมงาน 

2 พธิเีปด 21 ธ.ค.60 09.00 - 09.30 น. ลานหนาอาคาร 6 ปะรําพธิ ี

3 การแสดงในพธิเีปด 21 ธ.ค.60 09.30 - 10.00 น. ลานหนาอาคาร 6  

4 การสอบ Pre Junior 2018 21 ธ.ค.60 10.00 – 16.00 น. ตามกําหนดการ ประถมศกึษาตอนปลาย 

5 การแสดงบนเวทกีลาง 21 ธ.ค.60 13.00 – 16.00 น. เวทกีลาง  

6 การแสดงละครภาษาอังกฤษ (Descendants) 21 ธ.ค.60 10.00 – 16.00 น. หอประชุมบุรรีัตน 2 รอบ -กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

7 การแสดงบนเวทหีนาอาคาร 2 22 ธ.ค.60 13.00 – 16.00 น. เวทหีนาอาคาร 2 X’mas Activities -กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

8 การแสดงบนเวทกีลาง 22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. เวทกีลาง  

9 นทิรรศการกลาง 21 – 22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6  

 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

ที่ กจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 การเย่ียมชมกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 - 14.00 น. หองเรยีน/หองศูนย/หองสมุด/ 

หองสํานักงาน 

2 ตลาดหลักสูตร กฟิเตดไทย นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 - 14.00 น. ใตถุนอาคาร 6 

3 ตลาดยอนยุค อินทยงยศโชต ิ กจิกรรมนันทนาการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 - 14.00 น. ถนนหนาอาคาร 5 

4 จินตลลีา เทดิไทองคราชันย กจิกรรมนันทนาการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 13.00 น. หองเจาหลวง 

5 การแขงขันทักษะทางภาษาไทย การแขงขัน ทั่วไป 21 ธ.ค.60 13.00 น. หองเจาหลวง 

5.1  การเขยีนตามคําบอก บุคคล ประถม+ม.ตน 21 ธ.ค.60 13.00 น.  หองเจาหลวง 

5.2  การคัดลายมือ บุคคล ประถม+ม.ตน 21 ธ.ค.60 13.00 น. หองเจาหลวง 

5.3  การเขยีนตัว๋เมือง บุคคล ประถม+ม.ตน 21 ธ.ค.60 13.00 น. 523 



ที่ กจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

6 การแสดงความสามารถพเิศษ รอง เตน เลน

ละคร 

กจิกรรมนันทนาการ ประถม+ม.ตน 22 ธ.ค.60 09.00 น. หองเจาหลวง 

7 กจิกรรมพี่สอนนอง กจิกรรมเสรมิทักษะ ประถม 22 ธ.ค.60 10.00 – 14.00 น. หองเจาหลวง 

 

กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  

ที่ กจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 การแขงขันทักษะทางคณติศาสตร 

1.1  การสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดย

ใชโปรแกรม GSP 

การแขงขัน 

ประถม, ม.ตน, 

ม.ปลาย 

ระดับ ม.ตน 

แขงขัน 21 ธ.ค.60  

เวลา 10.00 เปนตนไป 

ระดับ ม.ปลาย 

แขงขันวันที่ 21 ธ.ค.60 

เวลา 13.00 เปนตนไป 

ระดับประถม 

แขงขันวันที่ 22 ธ.ค.60 

เวลา 09.00 เปนตนไป 

ประถม 

เริ่มแขง 9.00 น. 

ม.ตน 

เริ่มแขง 10.00 น. 

ม.ปลาย 

เริ่มแขง 13.00 น. 

425 

1.2  การแขงขันคิดเลขเร็ว 428 

1.3  การตอสมการคณิตศาสตร  

(A-MATH) 

438 

1.4 ซูโดก ุ 433 

1.5  หมากฮอส 435 

1.6  หมากรุก 436 

1.7  เกม 24 แตม ประถม, ม.ตน 431 

2 TOP STAR Asian   บูรณาการ ทั่วไป 21 - 22 ธันวาคม 2560 8.30-16.30น. อาคาร 4 ชัน้ 1 

3 อาหาร Asian บูรณาการ ทั่วไป 21 - 22 ธันวาคม 2560 8.30-16.30น. อาคาร 4 ชัน้ 1 

4 พับกระดาษ origami   บูรณาการ ทั่วไป 21 - 22 ธันวาคม 2560 8.30-16.30น. หนาหอง E-learning 

5 ศลิปะกับคณิตศาสตร บูรณาการ ทั่วไป 21 - 22 ธันวาคม 2560 8.30-16.30น. หนาหอง E-learning 

6 เย่ียมบานคณิตศาสตร นทิรรศการ ทั่วไป 21 - 22 ธันวาคม 2560 8.30-16.30น. 422 

7 Open House GM วพิากษโครงงาน ม.4 และ ม.5 

Gifted Math 

21 ธันวาคม 2560 8.30-12.00น. 424 

นทิรรศการ 21 - 22 ธันวาคม 2560 8.30-16.30น. 424-425 

 

 



กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 นทิรรศการ เคมี นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 301 

2 นทิรรศการ ฟสกิส นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 314 

3 นทิรรศการ โครงงานวทิยาศาสตร นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 313 

4 นทิรรศการ วทิยาศาสตร ม.ตน นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 316 

5 นทิรรศการ "ศาสตรพระราชา"  นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานกจิกรรม 

6 นทิรรศการ ชวีวทิยา นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 321 

7 นทิรรศการ โครงงานวทิยาศาสตร นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 322 

8 นทิรรศการ ดาราศาสตร    นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 331 

9 นทิรรศการ พลังงาน นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 332 

10 การแขงขันรถพลังลูกโปง แขงขัน ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ศูนยกฬีา ชัน้บน 

11 การแขงขันรถพลังยางโดยใบพัด แขงขัน ม.ตน 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ศูนยกฬีา ชัน้บน 

 

กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 พุทธศาสตร นทิรรศการ ทั่วไป 21 – 22 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. 135 

2 แฟนพันธุแทประวัตศิาสตร แขงขัน ม.ตน 21 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. 136 

3 แฟนพันธุแทประวัตศิาสตร แขงขัน ม.ปลาย 21 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. 126 

4 กาดหม้ัว นทิรรศการ ทั่วไป 21 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. โรงจอดรถหลังอาคาร 1  

5 มัจฉาพาโชค นทิรรศการ ทั่วไป 21 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. โรงจอดรถหลังอาคาร 1  

6 โฟลคซอง นทิรรศการ ทั่วไป 21 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. โรงจอดรถหลังอาคาร 1 

7 นทิรรศการกลุมสาระการเรยีนรูฯ นทิรรศการ ทั่วไป 21 – 22 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. หองศูนยสังคม 

 

 

 



กลุมสาระการเรยีนรูสุขศกึษาและพลศกึษา 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย นทิรรศการ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

2 การแขงขันฟุตซอล ทมี-การแขงขัน ประถมศกึษา 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. โดมศูนยกฬีา 

 

กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 โรงเพาะเห็ดจําลอง นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

2 สาธติการทําขนมไทย นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

3 การถนอมอาหาร/แปรรูป นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

4 การทําอาหารอบ นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

5 การแกะสลักผักผลไม นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

6 เครื่องดื่มสมุนไพร นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

ที่ กจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 การแขงขันฟอนเล็บ การแขงขัน ประถมศกึษา - 

ม.ตน 

21 ธ.ค. 60 10.00 น. – 12.00 น. หองประชุมดาราดเิรก 

2 การแขงขันวาดภาพ การแขงขัน ประถมศกึษา - 

ม.ตน 

21 ธ.ค. 60 10.00 น. – 12.00 น. หองประชุมดาราดเิรก 

3 การแขงขันเดี่ยว และ วงดนตรพีื้นเมือง การแขงขัน ประถมศกึษา 21 ธ.ค. 60 13.00 น. – 15.00 น. หองประชุมดาราดเิรก 

4 การแขงขับขับรองเพลงไทยลูกทุง  การแขงขัน ประถมศกึษา  

4 - 6 

22 ธ.ค. 60 09.00 น. – 12.00 น. หองประชุมดาราดเิรก 

5 การแขงขันขับรองเพลงสากล การแขงขัน ประถมศกึษา 

 4 - 6 

22 ธ.ค. 60 13.00 น. – 15.00 น. หองประชุมดาราดเิรก 

6 การแสดงดนตร ี การแสดงทักษะ  21 – 22 ธ.ค.60 สลับรายการแขงขัน หองประชุมดาราดิเรก 

7 การแสดงนาฏศลิป การแสดงทักษะ  21 – 22 ธ.ค.60 สลับรายการแขงขัน หองประชุมดาราดเิรก 

  

   

 



ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

7 ตระการคาดอกไมงาม นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

8 การผลติถั่วงอกคอนโด นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

9 การทําอาหารทองถิ่น นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

10 การแปรรูปผลติภัณฑลําไย นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

11 การทําไขเค็มสมุนไพร นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

12 อาหารอาเซี่ยน นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

13 งานจักสานไมไผ นทิรรศการ/สาธติ ทั่วไป 21-22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. ลานหนาอาคาร 6 

 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพวิเตอร) 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 
เกมออนไลน 

บุคคล ประถม 

ม.ปลาย 

21 ธ.ค.60 10.00 – 16.00 น. หองคอมพวิเตอร 

2 การตัดตอภาพยนตร ทมี ประถม 22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หอง COM5 

3 การสรางเกม ทมี-ประถม ประถม 22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หอง COM6 

4 การสรางและเขยีนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ทมี-ประถม ประถม 22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หอง COM1 

5 การสรางการตูนแอนเิมชัน (2D) ทมี-ประถม ประถม 22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หอง COM4 

 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 นทิรรศการภาษาจีน นทิรรศการ ทั่วไป 21 -22  ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หนา อาคาร 2 

2 นทิรรศการภาษาญี่ปุน นทิรรศการ ทั่วไป 21 -22  ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 214 

3 นทิรรศการภาษาฝรั่งเศส นทิรรศการ ทั่วไป 21 -22  ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. 213 

4 นทิรรศการ EPDP และ English Mate นทิรรศการ ทั่วไป 21 -22  ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หอประชุม อาคาร 6 

5 กจิกรรมภาษาจีน กจิกรรมเสรมิทักษะ ทั่วไป 21 -22  ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หนา อาคาร 2 

6 กจิกรรมแผนการเรยีนศลิป-อังกฤษ กจิกรรมเสรมิทักษะ ทั่วไป 21 -22  ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หนา อาคาร 2 



ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

7 กจิกรรมภาษาฝรั่งเศส กจิกรรมเสรมิทักษะ ทั่วไป 21 -22  ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หนา อาคาร 2 

8 กจิกรรมภาษาญี่ปุน กจิกรรมเสรมิทักษะ ทั่วไป 21 -22  ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หนา อาคาร 2 

9 กจิกรรม Lanna Huanted House กจิกรรม ทั่วไป 21-22 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. ใตถุนอาคารเรอืนไทย 

10 กจิกรรม EPDP X’mas กจิกรรมภาษา 

และวัฒนธรรม 

ทั่วไป 22  ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หนา อาคาร 2 

11 Brilliant Day ละครภาษาอังกฤษ EPDP Students 21  ธ.ค.60 09.00 – 12.00 น. อาคารบุรรีัตน 

  ละครภาษาอังกฤษ ทั่วไป 21  ธ.ค.60 13.00 – 16.00 น. อาคารบุรรีัตน 

  

งานหองสมุด 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 นทิรรศการ สานตอคําพอสอน นทิรรศการ ทั่วไป 21 - 22 ธ.ค.60 09.00  – 16.00 น. หองสมุด 

2 กจิกรรม สอยดาวสอยความรูสูสารานุกรมไทย กจิกรรม ทั่วไป 21 -22 ธ.ค.60 09.00  – 16.00 น. หนาหองสมุด 

3 กจิกรรม ตนไมมหัศจรรย กจิกรรม ทั่วไป 21 -22 ธ.ค.60 09.00  – 16.00 น. หองสมุด 

4 กจิกรรม วาดศลิป ละเลงส ีสูหนังสอืเลมเล็ก กจิกรรม ทั่วไป 21 -22 ธ.ค.60 09.00  – 16.00 น. หองสมุด 

5 กจิกรรม เลานทิานใหนองฟง กจิกรรม ทั่วไป 21 -22 ธ.ค.60 09.00  – 16.00 น. หองสมุด 

 

งาน Dreams & Teams 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 นทิรรศการ Dreams & Teams 

- Dreams and Teams Mega dance 

- Drinks n Dreams 

- Dreams with heart 

- Dreams n Draw 

นทิรรศการ ทั่วไป 21 – 22 ธ.ค.60 09.00 – 16.00 น. หนา อาคาร 2 

 

 

ติดตามเพจหองสมุดจักรคําฯ 



 

 

งานแนะแนว 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 สาธติอาชพีกับงานแนะแนว นทิรรศการ ทั่วไป 21 ธ.ค. 60 09.00-16.00 น. บรเิวณหนาหองแนะแนว 

2 คนหาตัวตนกับงานแนะแนว นทิรรศการ ทั่วไป 22 ธ.ค. 60 09.00-16.00 น. บรเิวณหนาหองแนะแนว 

3 ตลาดหลักสูตรจักรคําฯ นทิรรศการ ทั่วไป 21 – 22 ธ.ค.60 09.00-16.00 น. หองประชุมอาคาร 6 

 

กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 BB GUN ทั่วไป ทั่วไป 21-22 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. ขอบสนามฟุตบอล 
 

กจิกรรมแหลงเรยีนรูภูมิปญญาทองถิ่น  

ที่ ช่ือกจิกรรม ประเภท ระดับ วันที่ เวลา สถานที่ 

1 นทิรรศการกลุมชาตพิันธุ ทั่วไป ทั่วไป 21-22 ธ.ค. 60 09.00 – 16.00 น. เรอืนไทย ชัน้ 2 

 

หมายเหตุ  กจิกรรมการแขงขันในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เริ่มเวลา 10.00 น.  

 

 


