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ที่ รายการแขงขัน ระดับช้ัน ประเภท จํานวนทีม แขงขันวันที่ เวลา สถานที่ /โรงเรียน อาคารหรือบริเวณ ช้ัน หอง
1 วาดภาพดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรกราฟก
ป.1-3 ทีม 2 คน 44 ทีม 21-พ.ย.-55 09.00.-11.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารเรียงพันธ 1 พ.101-พ.102

การสรางการตูนแอนิเมช่ัน
(2D Animation)(สพป.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 22-พ.ย.-55 09.00.-14.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารเรียงพันธ 1 พ.101-พ.102

การสรางการตูนแอนิเมช่ัน
(2D Animation)(สพม.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 23-พ.ย.-55 09.00.-14.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารเรียงพันธ 1 พ.101-พ.102

การออกแบบสิ่งของเคร่ืองใชดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร(สพป.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 22-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.105-ท.106

การออกแบบสิ่งของเคร่ืองใชดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร(สพม.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 23-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.105-ท.106

การสรางเกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร(สพป.)

ป.4-6 ทีม 2 คน 44 ทีม 21-พ.ย.-55 09.00.-14.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารเรียงพันธ 1 พ.104-พ.105

การสรางเกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร(สพป.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 22-พ.ย.-55 09.00.-14.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารเรียงพันธ 1 พ.104-พ.105

การสรางเกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร(สพม.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 23-พ.ย.-55 09.00.-14.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 (ท.101-ท.102)(ท.107-ท.108)

การสรางเกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร(สพม.)

ม.4-6 ทีม 2 คน 44  ทีม 23-พ.ย.-55 09.00.-14.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารเรียงพันธ 1 พ.104-พ.105

กําหนดการประกวดและแขงขัน  งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ  คร้ังที่  62  จังหวัดเชียงใหม
วันที่  21-23  พฤศจิกายน  2555

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร) สถานที่แขงขัน  วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม   ผูรับผิดชอบ ศน.เกษราภรณ  สมมนุษย   081-2896849
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ที่ รายการแขงขัน ระดับช้ัน ประเภท จํานวนทีม แขงขันวันที่ เวลา สถานที่ /โรงเรียน อาคารหรือบริเวณ ช้ัน หอง

กําหนดการประกวดและแขงขัน  งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ  คร้ังที่  62  จังหวัดเชียงใหม
วันที่  21-23  พฤศจิกายน  2555

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร) สถานที่แขงขัน  วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม   ผูรับผิดชอบ ศน.เกษราภรณ  สมมนุษย   081-2896849

สรางหนังสืออิเลคทรอนิกส
(E-Book)(สพป.)

ป.4-6 ทีม 2 คน 44  ทีม 21-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารเรียงพันธ 1 พ.103-พ.106

สรางหนังสืออิเลคทรอนิกส
(E-Book) (สพป.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 22-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารเรียงพันธ 1 พ.103-พ.106

สรางหนังสืออิเลคทรอนิกส
(E-Book) (สพม.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 23-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารเรียงพันธ 1 พ.103-พ.106

6 การใชโปรแกรมนําเสนอ 
(Presentation)(สพป.)

ป.4-6 ทีม 2 คน 44  ทีม 21-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.103-ท.104

การสราง Webpage ประเภท 
CMS(สพป.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 22-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.206-ท.301

การสราง Webpage ประเภท 
CMS(สพม.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 23-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.206-ท.301

การสราง Webpage ประเภท
 Web Editor(สพป.)

ป.4-6 ทีม 2 คน 44  ทีม 21-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.301-ท.302

การสราง Webpage ประเภท
 Web Editor(สพป.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 22-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.301-ท.302

การสราง Webpage ประเภท
 Web Editor(สพม.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 44  ทีม 23-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.301-ท.302

9 การสราง Webpage ประเภท 
Text Editor(สพม.)

ม.4-6 ทีม 2 คน 44  ทีม 23-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.301-ท.302
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3

ที่ รายการแขงขัน ระดับช้ัน ประเภท จํานวนทีม แขงขันวันที่ เวลา สถานที่ /โรงเรียน อาคารหรือบริเวณ ช้ัน หอง

กําหนดการประกวดและแขงขัน  งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ  คร้ังที่  62  จังหวัดเชียงใหม
วันที่  21-23  พฤศจิกายน  2555

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร) สถานที่แขงขัน  วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม   ผูรับผิดชอบ ศน.เกษราภรณ  สมมนุษย   081-2896849

10
การเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาคอมพิวเตอร(สพม.)

ม.4-6 ทีม 2 คน 44  ทีม 22-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 ท.103-ท.104

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ถนนหนาอาคาร

ประเภทซอฟแวร(สพป.) เรียงพันธ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ถนนหนาอาคาร

ประเภทซอฟแวร(สพม.) เรียงพันธ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ถนนหนาอาคาร

ประเภทซอฟแวร(สพม.) เรียงพันธ

12 การตัดตอภาพยนตร(สพม.) ม.4-6 ทีม 2 คน 44 ทีม 23-พ.ย.-55 09.00.-14.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อาคารทิพยมณฑล 1 (ท.101-ท.102)(ท.107-ท.108)

13
การคนหาอัจฉริยะไอที
คอมพิวเตอร(สพป.+สพม.)

ม.1-3 ทีม 2 คน 88  ทีม 22-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา SKILL 1 4

11

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

ม.4-6 ทีม 3 คน 44 ทีม

ม.1-3 ทีม 3 คน 44 ทีม

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

23-พ.ย.-55 09.00.-12.00.

23-พ.ย.-55 09.00.-12.00. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

ม.1-3 ทีม 3 คน 44 ทีม 22-พ.ย.-55 09.00.-12.00.


