รายชื่อผูรับผิดชอบกิจกรรมการประกวด/แขงขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปการศึกษา 2561ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป./ขยายโอกาส)
ที่

กลุมสาระการเรียนรู

สถานที่แขงขัน

1 ภาษาไทย

รร.พระตําหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

2 คณิตศาสตร

รร.วัดบางหลวง อ.บางเลน
จ.นครปฐม

3 วิทยาศาสตร

รร.วัดดอนหวาย อ.สามพราน
จ.นครปฐม

นักบินนอย สพฐ.

4 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 สุขศึกษาและพลศึกษา
(ทักษะพื้นฐานดานกีฬา มวย ม.1-ม.3 และ
ตอบปญหา สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3)

ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท

นางจําเริญ สีมารัตน
นายสุวิทยกฤตวิโรธน
นางสาวมานิตา อินทรียมีศักดิ์
นางสาววัลภา ดาวเรือง
นายธเนศ ปานอุทัย
นางสาวอุษา มะหะหมัด
นายสรรชัย วิบูลยชาติ
นางสาวชฎาภรณ ใยยอง
นายสมหมาย ตรงดี
นายวีระ พูลสวัสดิ์
นางประนอม แสงเพชร
นางสาวเอื้ออารี คําดี
นายไพโรจน สิงหเรือง
นางสาวมิ่งขวัญ บุญยง

081-944-1147
097-157-2840
081-498-1609
089-768-2122
089-836-7441
062-456-3666
089-215-5591
082-291-4121
086-365-4063
086-395-9536
089-526-1768
086-753-4945
086-791-8286
089-922-3808

- รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม
-ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
รร.วัดจินดาราม อ.สามพราน วาที่ร.ต.สนอง บัวงาม
จ.นครปฐม
นางวันดี ทัดมาลี
นางวรรณภา อุปริสัจจะ
นางประไพศรี เนียมพันธ
รร.วัดทาตําหนัก อ.นครชัยศรี นายจตุรงค เชาวนสกุล
จ.นครปฐม
นายสุทธิพร เทพจินดา
นายปราโมทย อิศเรนทร
นางกมลวรรณ ศรีชาติ
นางสาววัลยลิยา สวยสะอาด

นางสาวอารีรัตน เลิศศรีสุวัฒนา

089-809-6928
083-835-2030
081-010-4358
081-705-9028
086-077-3393
083-696-1310
089-257-2215
089-923-8298
081-941-3189
087-877-0697

-2–
ที่

กลุมสาระการเรียนรู

สถานที่แขงขัน

สุขศึกษาและพลศึกษา
(ทักษะพื้นฐานดานกีฬา มวย ป.1-ป.6)
สุขศึกษาและพลศึกษา
(แอโรบิก)

รร.วัดไทร อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม

สุขศึกษาและพลศึกษา
(คีตะมวยไทย)
6

ศิลปะ (ดนตรี)

ศิลปะ (นาฏศิลป)

ศิลปะ (ทัศนศิลป)

7

หุนยนต

ชื่อ-นามสกุล
นายนายชูพงษ กําลังงาม
นางบุญปลูก ชูวงศวาลย

รร.รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ นายวิริยะ โภคาพันธ
ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นายสมมารถ ศิริสมพร
จ.นครปฐม
นายสุจิตร นามะสัก
นายธงชัย นําแสงจรรยาสุข
พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา
นายวุฒิพันธ สามงามจันทร
รร.วัดไรขิง (สุนทรอุทิศ)
นายสิทธิพงษ อํายะศิริ
อ.สามพราน
นายณภัทร ศรีทองพนาบูลย
จ.นครปฐม
พันจาเอกธรรมศักดิ์ สายบุงคลา
นายสราวุธ พันธุจินดา
นายเอกภัท เจริญสมัย
นางศิริอร ชัยภูมิ
รร.วัดทาพูด
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
อ.สามพราน
นายเสรี สุขถาวร
จ.นครปฐม
นายชนะ ตระกูลราษฎร
รร.วัดทาพูด
ม.เกษตรศาสตร
นายอเนก อัคคีเดช
วิทยาเขตกําแพงแสน
นายอนวัช นกดารา
จ.นครปฐม
นายเอกชัย คาผล
ม.เกษตรศาสตร
นายเอศรา แสนกันคํา
วิทยาเขตกําแพงแสน
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
จ.นครปฐม
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
-คณะศึกษาศาสตร
รร.วัดธรรมศาลา อ.เมือง
นายสุนัย ทองนวล
จ.นครปฐม
นายวรกฤต ธนะโชคอุดม
นายปฐมเดช สุขศิริ

หมายเลขโทรศัพท
084-466-5354
081-018-4386
087-029-6582
081-006-4822
085-245-6972
090-632-9955
081-633-0587
081-009-4054
083-314-5630
083-018-8776
083-182-1171
081-443-5508
086-333-6123
065-598-5426
081-943-0970
082-294-9402
081-741-0744
092-253-6039
081-880-6306
094-489-6906
098-268-4367
062-532-6645
081-995-3044
098-554-3172
089-918-4664
081-015-2769
062-606-6673

-3–
ที่
8

กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ

สถานที่แขงขัน

-รร.วัดทัพหลวง อ.เมือง
จ.นครปฐม
-ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
9 คอมพิวเตอร
ม.เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม
-คณะศึกษาศาสตร
-คณะวิศวกรรมศาสตร
10 ภาษาตางประเทศ
รร.บานกระทุมลม
อ.สามพราน
จ.นครปฐม
11 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รร.วัดหนองศาลา
-เงื่อนเชือก เดินทรงตัวและ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
โยนบอล
-เข็มทิศและการคาดคะเน คายลูกเสือเมืองกําแพงแสน
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
และสะกดรอย
-การจัดคายพักแรม
-สภานักเรียน
รร.อนุบาลกําแพงแสน
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
-เพื่อนที่ปรึกษา YC
รร.วัดนิยมธรรมวราราม
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ม.เกษตรศาสตร
-หนังสือเลมเล็ก
วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม
-คณะศึกษาศาสตร
รร.วัดวังน้ําเขียว อ.กําแพงแสน
-ยุวบรรณารักษ
จ.นครปฐม
12 ปฐมวัย
รร.อนุบาลนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม

ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท

นางปวริศา บุญรอด
นางฐิดาวรรณ เจียมกีรติกานนท
นางปรียาภัทร อิสระเสนีย

089-412-7429
085-837-3992
094-689-5553

นางสาวยุพา ทรัพยอุไรรัตน
นางสาวศราวดี มวงสด
นางปานทิพย ดอนขันไพร

081-981-8265
081-732-2249
081-944-4809

นายสญชัย รัศมีแจม
นางสาวกมลนัทธ มรมวง

081-6440250
095-5499539

นางสาวฉันทนา ภุมมา

087-328-1953

นายธันวา อวมมณี

081-378-2230

นางสาวปยาภรณ รัตนากรกุล

089-613-7709

นายอธิกานต สักคุณา

085-378-6566

นางวิมลรัตน สิริอาภรณ

089-966-8270

นายพยงค แกนสําราญ

089-914-5314

นายอรรถสิทธิ์ อินทรพิบูลย
นางสาวรัชนี วิภากูล

085-705-5553
081-858-4222

-4–
ที่

กลุมสาระการเรียนรู

สถานที่แขงขัน

13 การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) รร.วัดบางชางใต
- สังคมศึกษา ศาสนา
อ.สามพราน
และวัฒนธรรม
จ.นครปฐม
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) รร.วัดมะเกลือ
- ศิลปะ
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ม.เกษตรศาสตร
- ภาษาไทย
วิทยาเขตกําแพงแสน
- การงานอาชีพ
จ.นครปฐม

ชื่อ-นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท

นายสมบูรณ วิริยะ
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
นายเพชรชาย โชคประเสริฐ
นางบุหงา วิริยะ
นางจําเริญ สีมารัตน
นายอภินันทน พุมรินทร
นางกฤษณา มัททวัง
นางสาวธัญญพัฒน ตันวัฒนเสรี
นายชาติชาย กลิ่นหอม
นางชาญอรุณ ผิวงาม
นางสาวขวัญเรือน เครือวัลย

081-581-3309
061-989-1954
089-950-7078
080-432-9186
081-944-1147
085-916-6134
081-098-6871
085-298-9994
090-119-0141
089-258-5384
089-002-7941

