ตารางรายชื่อผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระและผูป้ ระสานงานการแข่งขันทักษะวิชการ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปี การศึกษา 2556
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม
1. กิจกรรมปฐมวัย (ทุกรายการ)

2. ภาษาไทย
1) กิจกรรมระดับประถมศึกษา
ทุกรายการ

2) กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
(ขยายโอกาส) ทุกรายการ

3. คณิ ตศาสตร์
3.1 การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ ป.1-3
3.2 การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ ป.4-6
3.3 การแข่งขันอัจฉริ ยภาพคณิ ตศาสตร์ ม.1-3

สถานที่แข่งขัน
ร.ร. อนุบาลเพชรบุรี
อ. เมืองเพชรบุรี

ร.ร. นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
อ. ชะอา จ.เพชรบุรี

ร.ร. วัดนาพรม
อ. เมืองเพชรบุรี

ร.ร. ปริ ยตั ิรังสรรค์
ร.ร. ปริ ยตั ิรังสรรค์
ร.ร. ปริ ยตั ิรังสรรค์

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นายสมบุรณ์ เย็นจิตร์
089-919-3881
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางสุภคั ญาณี สุขสาราญ
081- 874-6887
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายชริ นทร์ จันทร์วนั เพ็ญ
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางปรี ยนันทน์ สุนทรวาทะ
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายชริ นทร์ จันทร์วนั เพ็ญ
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางปรี ยนันทน์ สุนทรวาทะ
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1

089-778-4658

นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์
นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์
นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์

089-881-6745
089-881-6745
089-881-6745

089- 685-5610
089-778-4658
089-685-5610

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

3.4 การประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-6 ร.ร. ปริ ยตั ิรังสรรค์
3.5 การประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-6 ร.ร. ปริ ยตั ิรังสรรค์
3.6 การประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-3 ร.ร. ปริ ยตั ิรังสรรค์
3.7 การประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-3 ร.ร. ปริ ยตั ิรังสรรค์
3.8 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงงานคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ ร.ร. วัดดอนไก่เตี้ย
โปรแกรม GSP ป.4-6
3.9 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงงานคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ ร.ร. วัดดอนไก่เตี้ย
โปรแกรม GSP ม.1-3
3.10 การแข่งขันคิดเลขเร็ ว ป.1-3
ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย
3.11 การแข่งขันคิดเลขเร็ ว ป.4-6
ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย
3.12 การแข่งขันคิดเลขเร็ ว ม.1-3
ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย
4. ภาษาต่างประเทศ (ทุกรายการ)
ร.ร. ราษฎร์วิทยา
อ. เมืองเพชรบุรี

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นางนิ ตยา โต๊ะถม
084- 025-7284
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางนิ ตยา โต๊ะถม
084- 025-7284
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางนิ ตยา โต๊ะถม
084- 025-7284
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางนิ ตยา โต๊ะถม
084- 025-7284
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์
089-881-6745
นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์
089-881-6745
นางสาวสมบัติ อ่วมอินจันทร์
089-881-6745
นางสาวจุฑามาศ จุฑาพันธ์สวัสดิ์
081-197-9581
ผอ.โรงเรี ยนราษฎร์วิทยา
นายสุพจน์ หมูค่ ยุ่
087-769-6135
ผอ.โรงเรี ยนวัดไทรทอง
นางฉลวย บัวทิพย์
089-403-8654
รอง ผอ.โรงเรี ยนราษฎร์วิทยา
นายมานพ พุม่ จิตร
084- 917-0942
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม
5. วิทยาศาสตร์
5.1 กิจกรรมระดับประถมศึกษา ทุกรายการ
(ยกเว้นการแข่งขันนักบินน้อย)

5.2 กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
ทุกรายการ (ยกเว้นการแข่งขันนักบินน้อย)

5.3 การแข่งขันเครื่ องร่ อนกระดาษพับ ป.1-3

สถานที่แข่งขัน

ร.ร. บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ร.ร. บ้านท่าแร้ง อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ร.ร. วชิรธรรมโศภิต อ.บ้านแหลม

5.4 การแข่งขันเครื่ องร่ อน ประเภทร่ อนไกล ป.4-6 ร.ร. วชิรธรรมโศภิต อ.บ้านแหลม
5.5 การแข่งขันเครื่ องร่ อนประเภทร่ อนนาน ป.4-6 ร.ร. วชิรธรรมโศภิต อ.บ้านแหลม
5.6 การแข่งขันเครื่ องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ร.ร. สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อ.เมืองเพชรบุรี
โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น ชั้น ม .1-3
5.7 การแข่งขันเครื่ องบินพลังยาง ประเภทบิน
ร.ร. สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อ.เมืองเพชรบุรี
โดยการปล่อยด้วยมือง ชั้น ม .1-3

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นายสมเกียรติ จิรประเสริ ฐวงศ์
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางสาวนฤมล บัวงาม
ครู โรงเรี ยนบ้านแหลม
นายสมเกียรติ จิรประเสริ ฐวงศ์
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางพิชชานันท์ เพชรวิวรรธน์
ครู โรงเรี ยนบ้านท่าแร้ง
นายสมเกียรติ จิรประเสริ ฐวงศ์
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายสมเกียรติ จิรประเสริ ฐวงศ์
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายสมเกียรติ จิรประเสริ ฐวงศ์
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายสมเกียรติ จิรประเสริ ฐวงศ์
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายสมเกียรติ จิรประเสริ ฐวงศ์
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1

086-781-3943
086-156-1388
086-781-3943
081-011-7429
086-781-3943
086-781-3943
086-781-3943
086-781-3943
086-781-3943

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม
6. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ทุกรายการ)

7. สุขศึกษาและพลศึกษา
1) การแข่งขันแอโรบิค

สถานที่แข่งขัน
ร.ร. บ้านท่ายาง
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หอประชุมเทศบาลตาบลบางตะบูน
ต. บางตะบูน อ.บ้านแหลม

2) การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร. วัดปากอ่าว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นางเครื อชุลี เรื องแก้ว
087- 044-3822
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายเขมณัฎฐ์ จันทร์วงศ์
089- 036-7266
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางสาวอภินนั ท์ อั้งโสภณ
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางวรรณา บัวทอง
ผอ.ร.ร. วัดลัด
นายภราดร เวทยนุกูล
ปลัดเทศบาลตาบลบางตะบูน
นายธีระพันธุ์ ไชยวงศ์
ผอ.ร.ร. วัดปากอ่าว
นางสาวอภินนั ท์ อั้งโสภณ
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางสมร พิชยานุวรรต์
ครู โรงเรี ยนวัดปากอ่าว

081- 981-9880
089-804-5897
081-981-2646
089-254-2358
081- 981-9880
083-704-5111

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

3) การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ร.ร. วัดปากอ่าว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

8. ศิลปะ
3.8.1 ทัศนศิลป์
3.8.2 ดนตรี
3.8.3 นาฏศิลป์
9.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9.1 การงานอาชีพ
กิจกรรมระดับประถมศึกษา
1) การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
2) การจัดสวนถาดแบบแห้ง
3) การจัดสวนถาดแบบชื้น
4) การแปรรู ปอาหาร

วัดใหญ่สุวรรณาราม อ. เมืองเพชรบุรี

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นายธีระพันธุ์ ไชยวงศ์
089-254-2358
ผอ.ร.ร. วัดปากอ่าว
นางสาวอภินนั ท์ อั้งโสภณ
081- 981-9880
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางสมร พิชยานุวรรต์
083-704-5111
ครู โรงเรี ยนวัดปากอ่าว
086- 104-5660

ร.ร. วัดทองนพคุณ อ. เมืองเพชรบุรี

นายทรงเกียรติ กลิน่ มาลี
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลี
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายทรงเกียรติ กลิ่นมาลี

085-973-4821

ร.ร. วัดในกลาง
ร.ร. วัดในกลาง
ร.ร. วัดในกลาง
ร.ร. วัดในกลาง

นางสาวรัชนี ปิ ยะนุกูล
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางอังคณา เลิศล้า
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.2
นางสาวรัชนี ปิ ยะนุกูล

ร.ร. วัดดอนไก่เตี้ย อ. เมืองเพชรบุรี

อ. บ้านแหลม
อ. บ้านแหลม
อ. บ้านแหลม
อ. บ้านแหลม

จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
จ.เพชรบุรี

086- 104-5660
086- 104-5660

086-762-2767
085-973-4821

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม
5) การแข่งขันทาอาหาร (ขนมช่อม่วง)
6) การทาอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และ

สถานที่แข่งขัน
ร.ร. วัดในกลาง อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ร.ร. วัดในกลาง อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

อาหารหวาน (ขนมไทย)

7) การจัดสานไม้ไผ่
8) การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ)

9) การแข่งขันโครงงานอาชีพ
10) การแกะสลักผักและผลไม้
กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา (ร.ร.ขยายโอกาส)
1) การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
2) การจัดสานไม้ไผ่
3) การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ)

4) การจัดสวนถาดแบบชื้น

5) การแปรรู ปอาหาร
6) การทาอาหาร (แกงมัสมัน่ )
7) การแข่งขันโครงงานอาชีพ
8) การทาอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย)
9) การแกะสลักผักและผลไม้

ร.ร. วัดต้นสน
ร.ร. วัดต้นสน
ร.ร. วัดต้นสน
ร.ร. วัดต้นสน

อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี
อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี
อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี
อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางอังคณา เลิศล้า
086-762-2767
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.2
นางสาวรัชนี ปิ ยะนุกูล
085-973-4821
นางอังคณา เลิศล้า
086-762-2767
นางสาวรัชนี ปิ ยะนุกูล
085-973-4821
นางอังคณา เลิศล้า
086-762-2767

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิ ชยการเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิ ชยการเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิ ชยการเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิ ชยการเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิ ชยการเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิ ชยการเพชรบุรี
ร.ร. สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อ. เมืองเพชรบุรี
ร.ร. สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อ. เมืองเพชรบุรี

นางสาวรัชนี ปิ ยะนุกูล
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางอังคณา เลิศล้า
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.2
นางสาวรัชนี ปิ ยะนุกูล
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางอังคณา เลิศล้า
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.2

085-973-4821

ร.ร. สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย อ. เมืองเพชรบุรี

นางสาวรัชนี ปิ ยะนุกูล
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1

085-973-4821

086-762-2767
085-973-4821
086-762-2767

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์

9.2 เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ )
1) คอมพิวเตอร์ ทุกรายการ (ยกเว้นโครงงานคอมฯ)

2) หุ่นยนต์
3) โครงงานคอมพิวเตอร์

10. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
10.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1) การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
2) การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย

3) การจัดค่ายพักแรม
10.2 กิจกรรมสภานักเรี ยน
10.3 กิจกรรมนักเรี ยนเพื่อนที่ปรึ กษา YC
10.4 ส่งเสริ มส่งเสริ มนิ สยั รักการอ่าน
1) การประกวดหนังสื อเล่มเล็ก

ร.ร. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ร.ร. พรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมเพชรพิพฒั น์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ

081- 918-0177

ร.ร. บ้านเขาย้อย อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
ร.ร. บ้านเขาย้อย อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
วัดนาพรม อ.เมืองเพชรบุรี
เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อ.เมืองเพชรบุรี
เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อ.เมืองเพชรบุรี

นางสาวลาไย พุม่ ดอกไม้
นักวิชาการศึกษา สพป.พบ.1
นางสาวลาไย พุม่ ดอกไม้
นางกาญจนา เชยชิต
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1

086-045-4312

นางกาญจนา เชยชิต
นางกาญจนา เชยชิต

085- 844-5228
085- 844-5228

นางกาญจนา
นางกาญจนา
นางกาญจนา
นางกาญจนา
นางกาญจนา

085- 844-5228
085 -844-5228
085- 844-5228
085 -844-5228
085- 844-5228

ร.ร.บ้านเขาย้อย อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
2) การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริ มการอ่าน ร.ร.บ้านเขาย้อย อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
10.5 กิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้
1) Cross word
ร.ร. คงคาราม อ. เมืองเพชรบุรี
2) A Math
ร.ร. คงคาราม อ. เมืองเพชรบุรี
3) คาคม
ร.ร. คงคาราม อ. เมืองเพชรบุรี
4) ซูโดกุ
ร.ร. คงคาราม อ. เมืองเพชรบุรี
10.6 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี
ร.ร. วัดทองนพคุณ

เชยชิต
เชยชิต
เชยชิต
เชยชิต
เชยชิต

081- 918-0177

086-045-4312
085- 844-5228

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

11. กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรี ยนร่ วม
(ทุกรายการ ยกเว้ น
รายการแข่งขันการสร้าง webpage
ประเภทนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น )
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อ. ชะอา จ.เพชรบุรี

- การแข่งขันการสร้าง Webpgage
ประเภทนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเห็น

ร.ร. ธรรมิกวิทยา
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นายจาลอง วุฒิธรรม
087-903-5870
ผอ.โรงเรี ยนวัดหนองปรง
นางวลีวลั ย์ ศรี สุขใส
089-825-7745
นักวิชาการศึกษา สพป.พบ.1
นางประกาย แสนกล้า
089-116-2443
นักวิชาการศึกษา สพป.พบ..2
นางจิราวรรณ พันนุกิจ
089- 836-5771
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1
นางจิราวรรณ พันนุกิจ
ศึกษานิ เทศก์ สพป.พบ.1

089 -836-5771

ตารางรายชื่อผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระและผูป้ ระสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปี การศึกษา 2556
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

1. ภาษาไทย

ร.ร. เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
อ.เมืองเพชรบุรี

2. คณิ ตศาสตร์

ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
อ. ชะอา

3. ภาษาต่างประเทศ/หุ่นยนต์

ร.ร. พรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
อ.เมืองเพชรบุรี

4. วิทยาศาสตร์ /เครื่ องบินเล็ก

ร.ร. ศรัทธาสมุทร อ. เมืองสมุทรสาคร
ร.ร. ถาวรานุกูล อ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ร. อัมพวันวิทยาลัย อ.เมืองสมุทรสาคร

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นางวณิ กกุล อภิรักษ์สุตานนท์
081-581-5789
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นางวรรณา พวงนิล
081-736-7245
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นางสาวสุรัสวดี เกษรัตน์
089-109-7774
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นายคารณ เกตุยอ้ ย
081-736-9214
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นายสุเทพ โตสุวรรณ
081-840-7417
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์
081-763-1636
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
081-194-1204
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นายประภัสสร์ อินทรประเสริ ฐ
089-254-1558
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม
5. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
7.1 ทัศนศิลป์
7.2 ดนตรี (ยกเว้นดนตรี ไทย)
7.3 นาฏศิลป์ และดนตรี ไทย

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ร.ร. หัวหิน อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
นางพรสวรรค์ สุขสวัสดิ์
086-903-9731
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นางสาวพิสมัย บุตรฉ่ า
087-151-2847
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
ร.ร. บ้านแหลมวิทยา อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นางวรรณา พวงนิล
081-736-7245
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
สถานที่แข่งขัน

ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ อ.เมืองสมุทรครสาคร

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองสมุทรสาคร
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมืองสมุทรสาคร

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.1 การงานอาชีพ
1) การทาอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และ ร.ร. บ้านลาดวิทยา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
อาหารหวาน (ขนมไทย)
ร.ร. บ้านลาดวิทยา
2) การจัดสวนถาดแบบชื้น
ร.ร. บ้านลาดวิทยา
3) การจัดสวนแก้ว
ร.ร. บ้านลาดวิทยา
4) โครงงานอาชีพ
ร.ร. บ้านลาดวิทยา
5) การแปรรู ปอาหาร
ร.ร. บ้านลาดวิทยา

นางสาวอุสุมา มีวรรณ
ผอ.กลุม่ นิเทศฯ สพม.10
นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10

089-205-5519

นางวนิดา เอี่ยมสอาด
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นางสาวพิสมัย บุตรฉ่ า
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นางบัวจงกล จันทรสุพิศ
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10

080-926-2121 และ
081-378-2118
087-151-2847

081-194-1204

085-181-9909

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

6) การแกงมัสมัน่
7) กระทงทอง

ร.ร. บ้านลาดวิทยา
ร.ร. บ้านลาดวิทยา
8) การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ร.ร. ท่ายางวิทยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
9) การจักสานไม้ไผ่
ร.ร. ท่ายางวิทยา
10) การแกะสลักผักและผลไม้
ร.ร. ท่ายางวิทยา
11) กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ร.ร. ท่ายางวิทยา
12) บายศรี สู่ขวัญ
ร.ร. ท่ายางวิทยา
8.2 เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ )
9. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
9.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1) การจัดค่ายพักแรม
2) การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริ การ
9.2 กิจกรรมสภานักเรี ยน
9.3 กิจกรรมนักเรี ยนเพื่อนที่ปรึ กษา YC

ร.ร. ชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี

ร.ร. ดอนยางวิทยา อ.เมืองเพชรบุรี
ร.ร. ดอนยางวิทยา อ.เมืองเพชรบุรี

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นางวนิดา เอี่ยมสอาด
080-926-2121 และ
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
081-378-2118
นางสาวพิสมัย บุตรฉ่ า
087-151-2847
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
นางบัวจงกล จันทรสุพิศ
085-181-9909
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10

นายสุเทพ โตสุวรรณ
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10

081-840-7417

นายกุศล น่วมมะโน
081-570-5530
ผอ.ร.ร.ดอนยางวิทยา
ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์ ) อ. เมืองเพชรบุรี นายอนิ รุทธ์ บัวทอง
081-914-8034
ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์ ) อ. เมืองเพชรบุรี ผอ.ร.ร. วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์ )

ที่/กลุม่ สาระ/สาระ/กิจกรรม
9.4 กิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
1) การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
2) การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริ มการอ่าน
9.5 กิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้
1) Cross word
2) A Math
3) คาคม
4) ซูโดกุ
9.6 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี
เพื่อสร้างความดีพ้นื ฐานสากล 5 ประการ
10. กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรี ยนร่ วม

สถานที่แข่งขัน

ร.ร. คงคาราม อ.เมืองเพชรบุรี
ร.ร. คงคาราม อ.เมืองเพชรบุรี

ร.ร. คงคาราม อ.เมืองเพชรบุรี
ร.ร. คงคาราม อ.เมืองเพชรบุรี
ร.ร. คงคาราม อ.เมืองเพชรบุรี
ร.ร. คงคาราม อ.เมืองเพชรบุรี
ร.ร.โตนดหลวงวิทยา อ. ชะอา จ. เพชรบุรี
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หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ ก่อนวันแข่งขันอีกครั้งหนึ่ ง
http://central63.sillapa.net/

ผูร้ ับผิดชอบกลุม่ สาระ/ผูป้ ระสานงาน
ชื่อ สกุล ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นายพล อินทร์จนั ทร์ ผอ.ร.ร. คงคาราม 081-689-0666
นางณิ ชกานต์ โถวรุ่ งเรื อง
080-654-6750
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
086-618-3636
นางสาวทิวาพร เฟื่ องฟุ้ ง
089-075-5477
นายเฉลิม จาปาวิจิตร
086-766-9932
นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์
081-017-3852
นางสาวทิวาพร เฟื่ องฟุ้ ง
089-075-5477
นางสาวนรมน หอมกลบ
081-991-7418
นางนิ ภา เดชศิริ
080-915-6807
นายโกวิท กรี ทวี
081-705-5280
ผอ.ร.ร. โตนดหลวงวิทยา
นางวนิดา เอี่ยมสอาด
080-926-2121 และ
ศึกษานิ เทศก์ สพม.10
081-378-2118

