รายชื่อโรงเรียนและผู้ประสานงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
---------------------------------ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /
กิจกรรม

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4.- นักบินน้อย สพฐ.

5.

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6. สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนที่รับผิดชอบ
จัดการประกวด แข่งขัน

ชื่อ –นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
ตาแหน่ง
ผู้ประสานงาน
085-8438311
1. นายประจวบ บัวทอง
รอง ผอ.โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
089-7495687
2. นางสาววิมลวรรณ แซ่ลี้
ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
062-5929692
3. นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล
ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
081-9817851
1. นางวิจิตรา ตะโกพร
รอง ผอ.โรงเรียนราชินีบูรณะ
087-3870194
2. นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า
ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
086-9976906
3. นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่าง
ครูโรงเรียนราชินีบูรณะ
089-2541667
1. นางนาตยา ว่องวาจานนท์
รอง ผอ.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
089-9198689
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ มณีวุฒิวรสกุล ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
086-1648895
3. นางสาวประภาพร อุยยาหาญ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย
รอง ผอ.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 083-1309868
087-0399656
2. นางสาวกรุณา เลี้ยงอานวย
ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
090-3581240
3. นางสาวอรัญญา คงแก้ว
ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
092-4694451
4. นางสาวตุลยา ธรรมานุกิจเจริญ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
รอง ผอ.โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน 061-0251913
1. นางธารกมล สิทธิบุ่น
2. นางสาวหทัยกาญจน์ สารวลหันต์ ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน 087-0217567
โรงเรียนมัธยมฐานบิน
โรงเรียนมัธยมฐานบิน
กาแพงแสน
กาแพงแสน
3. นางสาวศศิกานต์ ตุไซร
ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน 089-2308021
4. นางกาญจนา ชูเชิด
ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน 086-7727767
รอง ผอ.โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 087-1585290
1. นายสุชีพ เอี่ยมทองคา
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
062-7915775
2. นางสาวนวลสมร เผื่อนปฐม ครูโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
สถานที่จัดการประกวด แข่งขัน

7.- ศิลปะ - ทัศนศิลป์

8.- ศิลปะ - ดนตรี

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

9.- ศิลปะ – นาฏศิลป์

โรงเรียนคงทองวิทยา และ
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

10. การงานอาชีพ

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

11. คอมพิวเตอร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

12. หุ่นยนต์

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

13. ภาษาต่างประเทศ
14. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

3. นางกมลทิพย์ ดาผิวดี

ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

1. นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง

รอง ผอ.โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

2. นายชวลิต ทัพเครือ
3. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์

ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

1. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง รอง ผอ.โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
2. วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง (ดนตรีไทย) ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
3. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
3. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์ (ดนตรีสากล) ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
1.นางสาวซ่อนกลิ่น ศรีทองเทศ รอง ผอ.โรงเรียนคงทองวิทยา
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 2. นายปรมะ ประยูรหงษ์
ครูโรงเรียนคงทองวิทยา
อาคาร 84 พรรษา
3. นางสาวธนาคม ตันตยานุวตั ร ครูโรงเรียนคงทองวิทยา
รอง ผอ.โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
1. นายกัมพล โพธิ์ระดก
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 2. นางสาวกาญจนา บุญสร้อย
ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นางวิไลวรรณ อนันรัตน์
ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
รอง ผอ.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
1. นางสาวอัจราภรณ์ เรืองจุ้ย
2. นางสาวสุมาลี สุขศิริ
ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
3. นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่าดี
ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
4. นางสุทธินันท์ พูนวศินมงคล
ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
รอง ผอ.โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
1. นายกัมพล โพธิ์ระดก
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 2. นางสาวกาญจนา บุญสร้อย
ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
รอง ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
1. นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
2. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง
นครปฐม
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
2. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 3. นางรัชนี รัตนะ
วิทยาเขตศาลายา
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
4. นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา
รอง ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 1. จ่าเอกสมศักดิ์ สงกา

098-2618200
081-3782079
086-1922149
083-3140812
097-2452339
081-3782079
086-1922149
089-4652596
089-9514599
081-9887325
092-6761569
087-1659646
089-9197282
082-4169933
094-4065588
083-1309868
081-9333048
081-2526444
087-6171314
089-9197282
082-4169933
092-2491881
089-8119515
081-4324006
086-7941125
092-1962255
081-8022016

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

15.

การจัดการศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนรวม)

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

2. นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณ
3. นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
1. นางสาวสุภาพร ตาตะ
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
2. นางวิมลพรรณ จงสุขมีทรัพย์

ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ
ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ

ครูโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
ครูโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

081-6170245
089-4821484
091-7251695
084-4245504

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

