สถานที่แข่งขัน (สพม.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานที่แข่งขัน

ผู้ประสานงาน

๑

วิทยาศาสตร์
(นักบินน้อย สพฐ.)
ทุกรายการ

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

ประธานศูนย์ : นายมงคล บกสกุล
ผอ.รร.แสวงหาวิทยาคม ๐๘ ๗๔๑๓ ๔๓๘๔
ผู้ประสานงาน :
นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
๐๘ ๖๑๓๗ ๖๘๔๐
นายฉลาด เฉลยมนต์
๐๘ ๑๕๗๑ ๗๔๔๔

๒

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ทุกรายการ

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

ประธานศูนย์ : นายบรรจบ เฉลยมรรค
ผอ.รร.บางเสด็จวิทยาคม ๐๘ ๑๒๕๖ ๙๐๓๘

ผู้ประสานงาน :
นายเดชา เทียนศรี ๐๘ ๑๘๐๙ ๑๔๕๙
นายพิรญาณ์ น่วมด้วง ๐๘ ๔๖๑๔ ๖๙๕๒
นายนิลักษณ์ คงสุขสวัสดิ์ ๐๘ ๙๗๙๕ ๐๗๖๖

นางหัทยา เข็มเพชร
๓ ศิลปะ : สาระทัศนศิลป์
ทุกรายการ

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

๐๘ ๑๕๗๑ ๗๔๔๔

ประธานศูนย์ : นายมงคล บกสกุล
ผอ.รร.แสวงหาวิทยาคม ๐๘ ๗๔๑๓ ๔๓๘๔

ผู้ประสานงาน :
นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์

๐๘ ๙๖๖๘ ๔๗๑๑

น.ส.ประชุมพร ปานเพชร ๐๘ ๗๐๘๓ ๓๓๕๐
ศิลปะ : สาระดนตรี
- วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก
- ขับขานประสานเสียง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานศูนย์ : นายวัฒนชัย พันธุ์พร

ผอ.รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ๐๘ ๑๘๕๑ ๑๕๒๖

ผู้ประสานงาน :
นางสมศรี เฉลยมนต์
น.ส.เยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์

ศิลปะ : สาระดนตรี
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”
- วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
- ขับร้องเพลงสากล

๐๘ ๑๘๑๓ ๙๔๓๒
๐๘ ๑๗๗๕ ๗๗๕๓

ประธานศูนย์ : นายวินัย อินทรสวัสดิ์
ผอ.รร.โพธิ์ทอง “จินดามณี”๐๘ ๙๘๐๔ ๗๘๖๑
ผู้ประสานงาน :
นายบุญสม มากสินธุ์ ๐๙ ๘๒๙๓ ๙๖๑๑
น.ส.เยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์ ๐๘ ๑๗๗๕ ๗๗๕๓

-๒ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ : สาระดนตรี
- เดี่ยว ระนาดเอก
- เดี่ยว ระนาดทุ้ม
- เดี่ยวฆ้องวงใหญ่
- เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
- เดี่ยวซอด้วง
- เดี่ยวซออู้
- เดี่ยวจะเข้
- เดี่ยวขิม ๗ หย่อง
- เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
- ขับร้องเพลงไทย
- วงเครื่องสายวงเล็ก
- วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
- วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
- วงอังกะลุง
- วงสตริง
- ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ศิลปะ : สาระดนตรี
- ขับร้องเพลงสากล

สถานที่แข่งขัน

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประธานศูนย์ : นายรณชัย นิ่มกุล
ผอ.รร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
๐๘ ๗๓๑๙ ๑๘๕๖
ผู้ประสานงาน :
น.ส.เยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์ ๐๘ ๑๗๗๕ ๗๗๕๓
นายพรไชย หงส์สงวนศรี ๐๘ ๙๕๓๙ ๗๕๒๙
นายวิมล สุทิน
๐๘ ๗๖๖๖ ๖๔๗๐

นายอาคม นัยพร

๐๙ ๗๑๒๘ ๓๗๒๙

นายปราโมทย์ ทองคามาก ๐๘ ๑๘๗๕ ๔๒๔๗

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

- ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ประธานศูนย์ : นายวินัย ปานแดง
ผอ.รร.สตรีอ่างทอง ๐๘ ๖๐๕๓ ๓๐๔๔
ผู้ประสานงาน :
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย ๐๘ ๖๗๙๑ ๑๐๑๓
น.ส.เยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์ ๐๘ ๑๗๗๕ ๗๗๕๓

ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
- กลองยาว
ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
ทุกรายการ

ผู้ประสานงาน

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

ประธานศูนย์ : นายประเสริฐ เครือแก้ว
ผอ.รร.เทศบาล ๓ วัดชัยมงคล
๐๘ ๖๕๑๓ ๑๖๘๐, ๐๙ ๘๘๒๘ ๙๑๖๐
ผู้ประสานงาน :
นายวีระศักดิ์ เครือประสิทธิ์ ๐๘ ๐๖๖๘ ๒๔๔๒
นางวาสนา บุญพึ่ง
๐๘ ๓๑๕๗ ๗๐๐๕

น.ส.เยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์ ๐๘ ๑๗๗๕ ๗๗๕๓

-๓ที่
๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ
- ประดิษฐ์ของใช้จาวัสดุธรรมชาติ
- จักสานไม้ไผ่
- กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
- บายศรีสู่ขวัญ
- โครงงานอาชีพ

สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

ผู้ประสานงาน
ประธานศูนย์ : นายบรรจบ เฉลยมรรค
ผอ.รร.บางเสด็จวิทยาคม ๐๘ ๑๒๕๖ ๙๐๓๘
ผู้ประสานงาน :
นายเดชา เทียนศรี
นายพิรญาณ์ น่วมด้วง
นายนิลักษณ์ คงสุขสวัสดิ์
นายพิทักษ์ สุริยะ

๐๘ ๑๘๐๙ ๑๔๕๙
๐๘ ๔๖๑๔ ๖๙๕๒
๐๘ ๙๗๙๕ ๐๗๖๖
๐๘ ๑๕๗๒ ๕๒๒๗

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
: การงานอาชีพ
- การจัดสวนถาดแบบชื้น
- การจัดสวนแก้ว
- แปรรูปอาหาร
- ทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
- ทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน(ขนมไทย)
- แกะสลักผักผลไม้

ประธานศูนย์ : นายสุเทพ สังข์วิเศษ
ผอ.รร.บางเสด็จวิทยาคม ๐๘ ๑๘๕๒ ๔๒๕๕

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: คอมพิวเตอร์
ทุกรายการ

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ประธานศูนย์ : นายวินัย ปานแดง
ผอ.รร.สตรีอ่างทอง
๐๘ ๖๐๕๓ ๓๐๔๔
ผู้ประสานงาน :
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย ๐๘ ๖๗๙๑ ๑๐๑๓
นายพิทักษ์ สุริยะ
๐๘ ๑๕๗๒ ๕๒๒๗

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: หุ่นยนต์
ทุกรายการ

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประธานศูนย์ : นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ๐๘ ๑๘๔๒ ๖๘๔๕
ผู้ประสานงาน :
ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย ๐๘ ๓๒๗๖ ๘๗๖๕
นายเกรียงศักดิ์ เทียมพิพาบุญกร ๐๘ ๖๓๗๗ ๑๐๙๑
น.ส.ปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ ๐๘ ๑๕๘๗ ๖๑๑๙
นายฉลาด เฉลยมนต์
๐๘ ๑๕๗๑ ๗๔๔๔

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

ประธานศูนย์ : นายบันลือ พลมาลา
ผอ.รร.สามโก้วิทยาคม ๐๘ ๙๕๔๐ ๒๕๔๕
ผู้ประสานงาน :
นางสาวทัศนีย์ รุจิณรงค์ ๐๘ ๓๐๗๗ ๕๔๙๙
น.ส.ภัทราภร เขียนบุญเจริญ ๐๘ ๑๕๗๒ ๕๒๒๗

๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- จัดการค่ายพักแรม
- สร้างอุปกรณ์

ผู้ประสานงาน :
น.ส.สุวรีย์ วีระประสิทธิ์
นายมณู บรรทัดจันทร์
นางสมศรี ศรีโชติ
นายพิทักษ์ สุริยะ

๐๘ ๑๘๕๑ ๔๗๓๖
๐๘ ๔๓๓๘ ๒๒๐๑
๐๘ ๕๙๕๗ ๒๖๑๐
๐๘ ๑๕๗๒ ๕๒๒๗

-๔ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานที่แข่งขัน

ผู้ประสานงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หนังสือเล่มเล็ก

โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

ประธานศูนย์ : นายประสิทธิ์ รักงาม
ผอ.รร.ราชสถิตย์วิทยา ๐๘ ๖๑๓๖ ๔๖๙๔
ผู้ประสานงาน :
นายจักรวาล นาคชุ่ม
๐๘ ๐๑๒๓ ๐๔๔๕
น.ส.เบญจรัตน์ อุปนันท์
๐๘ ๕๘๖๓ ๒๕๒๖
น.ส.ภัทราภร เขียนบุญเจริญ ๐๘ ๑๕๗๒ ๕๒๒๗

๖ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
-หนังสือเล่มเล็ก

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

ประธานศูนย์ : นายภิญโญ ภูศรี
ผอ.รร.โพธิ์ทองพิทยาคม
๐๘ ๙๕๖๙ ๗๒๙๗
ผู้ประสานงาน :
นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์
๐๘ ๒๓๖๑ ๐๙๔๖
นางนันทพร มั่นทัพ
๐๘ ๑๗๘๐ ๗๒๒๔
นางชรินทร์ทิพย์ กุลชนะภิฐโญ ๐๘ ๓๙๘๗ ๖๙๐๗

การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
- วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประธานศูนย์ : นายรณชัย นิ่มกุล
ผอ.รร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ๐๘ ๗๓๑๙ ๑๘๕๖
ผู้ประสานงาน :
นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ
๐๘ ๔๑๑๔ ๐๘๔๒
นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล
๐๘ ๕๒๗๖ ๖๕๓๕
นางชรินทร์ทิพย์ กุลชนะภิญโญ ๐๘ ๓๙๘๗ ๖๙๐๗
นางนันทพร มั่นทัพ
๐๘ ๑๗๘๐ ๗๒๒๔

การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
- วาดภาพระบายสี

โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง

ประธานศูนย์ : นางมยุรีย์ พร่หลาย
ผอ.รร.โยธินบูรณะอ่างทอง ๐๘ ๑๗๒๑ ๖๒๐๓
ผู้ประสานงาน :
นายวิสิฐ มั่นธรรม
๐๘ ๖๗๖๘ ๙๓๔๓
นางชรินทร์ทิพย์ กุลชนะภิญโญ ๐๘ ๓๙๘๗ ๖๙๐๗
นางนันทพร มั่นทัพ
๐๘ ๑๗๘๐ ๗๒๒๔

การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
- ขับร้องเพลงลูกทุ่ง

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

ประธานศูนย์ : นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
ผอ.รร.วิเศษชัยชาญวิทยาคม ๐๙ ๘๒๕๘ ๗๒๓๒
ผู้ประสานงาน :
นายวิสิฐ มั่นธรรม
๐๘ ๖๗๖๘ ๙๓๔๓
นางชรินทร์ทิพย์ กุลชนะภิญโญ ๐๘ ๓๙๘๗ ๖๙๐๗
นางนันทพร มั่นทัพ
๐๘ ๑๗๘๐ ๗๒๒๔

