
         กิจกรรมวิทยาศาสตร / ระดับ               วันที่จัดงาน          สถานที่จัดงาน

1    การแขงขันวาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร  
     ระดับประถมศึกษา                 16 ส.ค. 56       หองสัมมนา อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม

2    การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร  

     ระดับประถมศึกษา                 16 ส.ค. 56       หองสัมมนา อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                16 ส.ค. 56       หองสัมมนา อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                16 ส.ค. 56       หองสัมมนา อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม
3    การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาตร  

     ระดับประถมศึกษา                 16 ส.ค. 56       หอง SCB 1100 อาคาร 30 ป คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม

     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน              16-17 ส.ค. 56    หอง CB 1220,  ตึกเคมี 1 ภ.เคมี คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย              16-17 ส.ค. 56    หอง CB 1320 ตึกเคมี 1 ภ.เคมี คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม
4    การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                16 ส.ค. 56       ชั้น 6 อาคาร 30 ป คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                16 ส.ค. 56       ชั้น 6 อาคาร 30 ป คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม

5    การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตรนอย  
     ระดับประถมศึกษา                 17 ส.ค. 56       หองสัมมนา อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม

6    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน              16-18 ส.ค. 56    CB1322 ตึกเคมี 1, SCB 3204-5 อาคารเรียนรวม 3, CB 1324 
        ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (บุคคล, ทีม)             16-18 ส.ค. 56    ชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม

7    การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)  

     ระดับประถมศึกษา                 16 ส.ค. 56       หอง SCB 2100 อาคาร 40 คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                17 ส.ค. 56       หอง SCB 2100 อาคาร 40 คณะวิทยาศาสตร ม.เชียงใหม

           กิจกรรมวิทยาศาสตร / ระดับ                             วันที่จัดงาน                                     สถานที่จัดงาน

1   การแขงขันวาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร  

    ระดับประถมศึกษา                 18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2   การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร  

    ระดับประถมศึกษา                18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
3   การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาตร  

    ระดับประถมศึกษา                19 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               20 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               20 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4   การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               19 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               19 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

5   การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตรนอย  

    ระดับประถมศึกษา              18-20 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

6   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน             16-18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (บุคคล, ทีม)            16-18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

7   การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)  
    ระดับประถมศึกษา                  19 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                 19 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคเหนือตอนบน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาคเหนือตอนลาง : มหาวิทยาลัยนเรศวร

       กิจกรรมวิทยาศาสตร / ระดับ              วันที่จัดงาน     สถานที่จัดงาน

1   การแขงขันวาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร  

    ระดับประถมศึกษา                 18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2   การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร  
    ระดับประถมศึกษา                18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               19 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

3   การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาตร  

    ระดับประถมศึกษา                18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               19 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             18-20 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

4   การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               19 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            18-20 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

5   การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตรนอย  

    ระดับประถมศึกษา                18 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน             19-20 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (บุคคล, ทีม)            18-20 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน
7   การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)           

    ระดับประถมศึกษา               18-20 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน             18-20 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

      กิจกรรมวิทยาศาสตร / ระดับ                              วันที่จัดงาน       สถานที่จัดงาน

1   การแขงขันวาดภาพการตูนทางวิทยาศาสตร  

    ระดับประถมศึกษา              16-17 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

2   การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร  

    ระดับประถมศึกษา              16-17 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน             16-17 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                             16-17 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

3   การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาตร  

    ระดับประถมศึกษา                16 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               17 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               17 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

4   การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               16 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               16 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

5   การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตรนอย  
    ระดับประถมศึกษา              16-17 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

6   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน               16 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (บุคคล, ทีม)              16 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

7   การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)  

    ระดับประถมศึกษาตอนปลาย             16-17 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน             16-17 ส.ค. 56 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแกน , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก : มหาวิทยาลัยบูรพา




