
 

อาคารศรีวิเศษ (อาคาร ป.1) 

ชั้น 2 
ภาษาไทย ป.2 

ห้องสอบท่ี 6 (ป.1/8) 
ภาษาไทย ป.2 

ห้องสอบท่ี 5 (ป.1/7) 
ภาษาไทย ป.2 

ห้องสอบท่ี 4 (ป.1/6) 
ภาษาไทย ป.1 

ห้องสอบท่ี 3 (ป.1/5) 

ชั้น 1 
 ภาษาไทย ป.1 

ห้องสอบท่ี 1 (ป.1/3) 
ภาษาไทย ป.1 

ห้องสอบท่ี 2 (ป.1/4) 
 

อาคารบัวทอง ( IEP ) 

ชั้น 2 
ภาษาไทย ป.5 

ห้องสอบท่ี 14 (ป.3/1) 
ภาษาไทย ป.5 

ห้องสอบท่ี 13 (ป.3/2) 
ภาษาไทย ป.4 

ห้องสอบท่ี 12 (ป.4/1) 
ภาษาไทย ป.4 

ห้องสอบท่ี 11 (ป.4/2) 

ชั้น 1 
ภาษาไทย ป.3 

ห้องสอบท่ี 7 (ป.1/1) 
ภาษาไทย ป.3 

ห้องสอบท่ี 8 (ป.1/2) 
ภาษาไทย ป.3 

ห้องสอบท่ี 9 (ป.2/1) 
ภาษาไทย ป.4 

ห้องสอบท่ี 10 (ป.2/2) 
 

 

แผนผังห้องสอบแข่งขนัความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ 
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อาคารบัวเพชร (อาคาร ป.2 และ ป.5) 

ชั้น 3 
คณิต ป.2 

ห้องสอบที่ 24 
(ป.5/1) 

คณิต ป.3 
ห้องสอบที่ 25 

(ป.5/2) 

คณิต ป.3 
ห้องสอบที่ 26 

(ป.5/3) 

คณิต ป.3 
ห้องสอบที่ 27 

(ป.5/4) 

คณิต ป.4 
ห้องสอบที่ 28 

(ป.5/5) 

คณิต ป.4 
ห้องสอบที่ 29 

(ป.5/6) 

คณิต ป.4 
ห้องสอบที่ 30 

(ป.5/7) 

คณิต ป.5 
ห้องสอบที่ 31 

(ป.5/8) 

ชั้น 2   
คณิต ป.2 

ห้องสอบที่ 23 
 (ป.2/3) 

คณิต ป.2 
ห้องสอบที่ 22 

(ป.2/4) 

คณิต ป.1 
ห้องสอบที่ 21 

(ป.2/5) 

คณิต ป.1 
ห้องสอบที่ 20 

(ป.2/6) 

คณิต ป.1 
ห้องสอบที่ 19 

(ป.2/7) 

ภาษาไทย ป.6 
ห้องสอบที่ 18 

(ป.2/8) 

ชั้น 1 ห้องการเงนิ ห้องวิชาการ ห้องวิชาการ ห้องบคุคล 
ภาษาไทย ป.5 
ห้องสอบที่ 15 

(ป.1/12) 
 

ภาษาไทย ป.6 
ห้องสอบที่ 16 
(ป.5/1 IEP) 

ภาษาไทย ป.6 
ห้องสอบที่ 17 
(ป.5/2 IEP) 

 อาคารบัวสวรรค์(อาคาร ป.3) 

ชั้น 2 
วิทยาศาสตร์ ป.1 

ห้องสอบท่ี 37 (ป.3/6) 

คณิตศาสตร์ ป.6 
ห้องสอบท่ี 36  (ป.3/5) 

คณิตศาสตร์ ป.6 
ห้องสอบท่ี 35 (ป.3/4) 

คณิตศาสตร์ ป.6 
ห้องสอบท่ี 34 (ป.3/3) 

ชั้น 1 
 คณิตศาสตร์ ป.5 

ห้องสอบท่ี 33 (ป.3/7) 
คณิตศาสตร์ ป.5 

ห้องสอบท่ี 32 (ป.3/8) 
 

อาคารสัตตบงกช (อาคาร ป.6) 

ชั้น 3 
วิทยาศาสตร ์ป.3 

ห้องสอบท่ี 45 (ป.6/5) 

วิทยาศาสตร ์ป.4 

ห้องสอบท่ี 46 (ป.6/6) 

วิทยาศาสตร์ ป.4 

ห้องสอบท่ี 47 (ป.6/7) 

วิทยาศาสตร์ ป.4 

ห้องสอบท่ี 48 (ป.6/8) 



ชั้น 2 
วิทยาศาสตร ์ป.3 

ห้องสอบท่ี 44 (ป.6/4) 

วิทยาศาสตร ์ป.3 

ห้องสอบท่ี 43 (ป.6/3) 

วิทยาศาสตร ์ป.2 

ห้องสอบท่ี 42 (ป.6/2) 

วิทยาศาสตร ์ป.2 

ห้องสอบท่ี 41 (ป.6/1) 

ชั้น 1 ห้องเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร ์ป.1 

ห้องสอบท่ี 38 (ป.4/12) 

วิทยาศาสตร ์ป.1 

ห้องสอบท่ี 39 (ป.5/12) 

วิทยาศาสตร ์ป.2 

ห้องสอบท่ี 40 (ป.6/11) 

 
 
 
 
 

อาคารสัตตบุษย ์(อาคาร ป.4) 

ชั้น 2 

วิทยาศาสตร์ ป.6 

ห้องสอบท่ี 54 

(ป.4/8) 

วิทยาศาสตร์ ป.6 

ห้องสอบท่ี 53 

(ป.4/7) 

วิทยาศาสตร์ ป.6 

ห้องสอบท่ี 52 

(ป.4/6) 

วิทยาศาสตร์ ป.5 

ห้องสอบท่ี 51 

(ป.4/5) 

วิทยาศาสตร์ ป.5 

ห้องสอบท่ี 50 

(ป.4/4) 

ชั้น 1 ห้องคู่ขนาน ห้องคณิต   

วิทยาศาสตร์ ป.5 

ห้องสอบท่ี 49 

(ป.4/3) 

อาคารทศพลญาณ ( EP ใหม่ ) 

ชั้น 3 

ภาษาอังกฤษ ป.5 

ห้องสอบที่ 67 

 (ป.5/9) 

ภาษาอังกฤษ ป.5 

ห้องสอบที่ 68 

 (ป.5/10) 

ภาษาอังกฤษ ป.5 

ห้องสอบที่ 69 

 (ป.5/11) 

ภาษาอังกฤษ ป.6 

ห้องสอบที่ 70 

 (ป.6/9) 

ภาษาอังกฤษ ป.6 

ห้องสอบที่ 71 

 (ป.6/10) 

ภาษาอังกฤษ ป.6 

ห้องสอบที่ 72 

(ป.6/11) 

ชั้น 2 ภาษาอังกฤษ ป.4 ภาษาอังกฤษ ป.4 ภาษาอังกฤษ ป.4 ภาษาอังกฤษ ป.3 ภาษาอังกฤษ ป.3 ภาษาอังกฤษ ป.3 



ห้องสอบที่ 66 

(ป.3/9) 

ห้องสอบที่ 65 

 (ป.3/10) 

ห้องสอบที่ 64 

 (ป.3/11) 

ห้องสอบที่ 63 

 (ป.4/9) 

ห้องสอบที่ 62 

 (ป.4/10) 

ห้องสอบที่ 61 

 (ป.4/11) 

ชั้น 1 

ภาษาอังกฤษ ป.1 

ห้องสอบที่ 55 

 (ป.1/9) 

ภาษาอังกฤษ ป.1 

ห้องสอบที่ 56 

 (ป.1/10) 

ภาษาอังกฤษ ป.1 

ห้องสอบที่ 57  

(ป.1/11) 

ภาษาอังกฤษ ป.2 

ห้องสอบที่ 58 

 (ป.2/9) 

ภาษาอังกฤษ ป.2 

ห้องสอบที่ 59 

(ป.2/10) 

ภาษาอังกฤษ ป.2 

ห้องสอบที่ 60 

(ป.2/11) 

 

 
 

ที่ กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม 
1 กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ ห้องประชุมเพชร  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
2 วาดภาพด้วยสีเทียน อาคารบัวหลวงช้ัน 2  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
3 กิจกรรมเกมการศึกษา อาคารขวัญชีวาชนบท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
4 กิจกรรมโยนรับบอล บริเวณถนนด้านหน้าอาคารบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
5 การเล่านิทานประกอบท่าทาง อาคารบัวแก้ว (english program) โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
6 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อาคารบัวหลวงช้ันล่าง  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  

 

 

แผนผังการจัดกิจกรรมการแข่งขันในระดับอนุบาล ชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ 
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