ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นายฉัตรชัย เจริญแนว
091-5541775
ภาษาไทย ม.1-ม.3
อาคาร 5 ห้อง 542, 543 2561 10.30 น.
2. 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล
062-5929692
ภาษาไทย ม.4-ม.6
อาคาร 5 ห้อง 544, 545 2561 10.30 น.
3. 650 การแข่งขันวรรณกรรม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นางอภิรดี มณีประเสริฐ
096-8811153
พิจารณ์ ม.1-ม.3
อาคาร 5 ห้อง 546, 547 2561 10.30 น.
4. 651 การแข่งขันวรรณกรรม โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นางกนกรัตน์
พิจารณ์ ม.4-ม.6
อาคาร 5 ห้อง 549,
2561 10.30 น.
กลัดสมบูรณ์
5410
087-1530009
5. 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นางอภิรดี
ม.1-ม.3
อาคาร 1 ห้อง 121,
2561 10.30 น.
มณีประเสริฐ
122, 123
096-8811153
6. 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นางกนกรัตน์ กลัดสมบูรณ์
087-1530009
ม.4-ม.6
อาคาร 1 ห้อง 131, 132 2561 10.30 น.
7. 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นางสาวจิรภา
ความ(การเขียนเรียงความ) อาคาร 4 ห้อง 433, 434 2561 10.30 น.
แสงวิเศษ
ม.1-ม.3
085-2641859
8. 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นางสาววิมลวรรณ
ความ(การเขียนเรียงความ) อาคาร 4 ห้อง 435, 436 2561 10.30 น.
แซ่ลี้
ม.4-ม.6
089-7495687
9. 276 การแข่งขันการท่อง
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00 น. 07.00-08.30 น. นางมาลินี
อาขยานทานองเสนาะ อาคาร 2 ห้อง 216
2561 เป็นต้นไป
ทับทิมชัย
ม.1-ม.3
เก็บตัวอาคาร 2
086-1646766
ห้อง 215 (ห้องพอเพียง)
10. 277 การแข่งขันการท่อง
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00 น. 07.00-08.30 น. นายฉัตรชัย
อาขยานทานองเสนาะ อาคาร 2 ห้อง 226
2561 เป็นต้นไป
เจริญแนว
ม.4-ม.6
เก็บตัวอาคาร 2
091-5541775
ห้อง 222, 223
11. 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นายสุรเชษฐ์
รุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ อาคาร 1 ห้อง 133,
2561 10.00 น.
สงพรมทิพย์
(๘ บท) ม.1-ม.3
134
085-8626619
12. 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00- 07.00-08.30 น. นางมาลินี
รุ่นใหม่ โคลงสี่สภุ าพ
อาคาร 1 ห้อง 135, 136 2561 10.00 น.
ทับทิมชัย
ม.4-ม.6
086-1646766
13. 686 การแข่งขันต่อคาศัพท์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00น. 07.00-08.30 น. นางสาวกุลธิดา
ภาษาไทย (คาคมเดิม) อาคารโรงอาหารชั้นบน
2561 เป็นต้นไป
สิทธิมงคล
ม.1-ม.3
062-5929692
14. 687 การแข่งขันต่อคาศัพท์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
25 ธ.ค. 09.00น. 07.00-08.30 น. นางสาวกุลธิดา
ภาษาไทย (คาคมเดิม) อาคารโรงอาหารชั้นบน
2561 เป็นต้นไป
สิทธิมงคล
ม.4-ม.6
062-5929692

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนราชินีบูรณะ
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพ โรงเรียนราชินีบูรณะ
25 ธ.ค. 09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางวัชรินทร์
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 6
2561 17.00 น. บริเวณลานโดม เกษร์สุวรรณ์
เวลา 07.30–08.30 น. 095-9501901
ห้อง 641 , 642
2. 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพ โรงเรียนราชินีบูรณะ
25 ธ.ค. 09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นายเมธาสิทธิ์
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 6
2561 17.00 น. บริเวณลานโดม ธัญรัตนศรีสกุล
เวลา 07.30–08.30 น. 095-2479634
ห้อง 631 , 632
3. 677 การประกวดโครงงาน
โรงเรียนราชินีบูรณะ
25 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางสาวรุ่งนภา มีใจ
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง อาคาร 2
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณลานโดม 098-5800456
เวลา 07.30–08.30 น.
ทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง ห้อง 233 , 234
1 - 17
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
18 - 34
27 ธ.ค.
2561
ลาดับที่
35 – 51
4. 678 การประกวดโครงงาน
โรงเรียนราชินีบูรณะ
25 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางสาวจิตราภา
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง อาคาร 2
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณลานโดม ศรีเตชานุพงศ์
เวลา 07.30–08.30 น. 089-6731645
ทฤษฎีหรือคาอธิบายทาง ห้อง 236 , 237
1 - 17
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
18 - 34
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
35 - 51
5. 679 การประกวดโครงงาน
โรงเรียนราชินีบูรณะ
25 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางสาวอรุณี
คณิตศาสตร์ ประเภท
อาคาร 2
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณลานโดม เร้าอรุณ
เวลา 07.30–08.30 น. 081-8228374
บูรณาการความรู้ใน
ห้อง 242 , 243
1 - 17
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
26 ธ.ค.61
ม.1-ม.3
ลาดับที่
18 - 34
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
35 - 51

ที่
6.

ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
680 การประกวดโครงงาน
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิตศาสตร์ ประเภท
อาคาร 2
บูรณาการความรู้ใน
ห้อง 2410, 2411
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ม.4-ม.6

7.

286 การแข่งขันสร้างสรรค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ อาคาร 2
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ห้อง 2213, 2314

วันที่
25 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 - 17
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
18 - 34
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
35 - 51
25 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 – 51

8.

287 การแข่งขันสร้างสรรค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ อาคาร 2
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 ห้อง 2213, 2314

26 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 – 51

9.

288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ม.1-ม.3

25 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 – 51
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 – 51
25 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 – 51
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 – 51
25 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 – 51
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 – 51
25 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 – 51

10. 289
11. 688
12. 689
13. 690
14. 691
15. 726

โรงเรียนราชินีบูรณะ
อาคาร 6
ห้อง 634, 635
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
โรงเรียนราชินีบูรณะ
ม.4-ม.6
อาคาร 6
ห้อง 634, 635
การแข่งขันต่อสมการ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) อาคาร 6 ชั้น 2
ม.1-ม.3
ห้องโสตทัศนศึกษา
การแข่งขันต่อสมการ
โรงเรียนราชินีบูรณะ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) อาคาร 6 ชั้น 2
ม.4-ม.6
ห้องโสตทัศนศึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชินีบูรณะ
อาคาร 2
ห้อง 2418
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชินีบูรณะ
อาคาร 2
ห้อง 2418
การแข่งขันเวทคณิต
โรงเรียนราชินีบูรณะ
ม.1-ม.3
อาคาร 5
ห้อง 531

เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางสาววรกมล
17.00น. บริเวณลานโดม วงศธรบุญรัศมิ์
เวลา 07.30–08.30 น. 062-9090954

09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นายกฤษฎากรณ์
17.00 น. บริเวณลานโดม แจ้งสว่าง
เวลา 07.30–08.30 น. 086-9976906
***ใช้โปรแกรม gsp
v.5.06 th
09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นายกฤษฎากรณ์
17.00 น. บริเวณลานโดม แจ้งสว่าง
เวลา 07.30–08.30 น. 086-9976906
***ใช้โปรแกรม gsp
v.5.06 th
09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางสาวปฏิญญา
17.00 น. บริเวณลานโดม กฤษวงษ์
เวลา 07.30–08.30 น. 098-9797817
09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นายวัชรพันธ์
17.00 น. บริเวณลานโดม ทองจันทา
เวลา 07.30–08.30 น. 081-0071704
09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางเพ็ญศรี
17.00 น. บริเวณลานโดม เล้าสุขสุวรรณ์
เวลา 07.30–08.30 น. 095-7653337
09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางเยาวลักษณ์
17.00 น. บริเวณลานโดม คานุชนารถ
เวลา 07.30–08.30 น. 097-0384574
09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางสาวธมลวรรณ
17.00 น. บริเวณลานโดม เพ็ชรสุ่น
เวลา 07.30–08.30 น. 088-4584527
09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางสาวหัทยาวรี
17.00 น. บริเวณลานโดม เนตรแก้ว
เวลา 07.30–08.30 น. 099-0585378
09.00 - สถานที่รับรายงานตัว นางสาวพรรณนิภา
17.00 น. บริเวณลานโดม สนิทดี
เวลา 07.30–08.30 น. 080-9552826

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1-51 นางจีรรัตน์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - รอบแรกแข่งขันที่
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม เปรมปรีสุข
อาคาร 6 ห้อง 612
1 - 51
ลานสุวรรณที
081-7771491
- รอบสองแข่งขันที่
เวลา 07.00อาคาร 5 ห้อง lab
08.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
รอบสอง
รายงานตัวที่โดม
ลานสุวรรณที
เวลา 12.00 13.00 น.
เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.30 น.
2. 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1-51 นายประเสริฐ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - รอบแรกแข่งขันที่
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม ทรัพย์มาก
อาคาร 6 ห้อง 612
1 - 51
ลานสุวรรณที
084-7167359
- รอบสองแข่งขันที่
เวลา 07.00 อาคาร 5 ห้อง lab
08.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
รอบสอง
รายงานตัวที่โดม
ลานสุวรรณที
เวลา 12.00 13.00 น.
เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.30 น.
3. 292 การประกวดโครงงาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1 - 51 นายหัสชัย ทวีผล
วิทยาศาสตร์ ประเภท โดม 2
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม 086-1093252
ทดลอง ม.1-ม.3
1 – 51
ลานสุวรรณที
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
เข้าจัดติดตั้ง
โครงงานได้ตั้งแต่
เวลา 05.00 น.

ที่
4.

5.

6.

7.

ID
รายการแข่งขัน
293 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6

สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1 - 51
โดม 3
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม
1 – 51
ลานสุวรรณที
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
เข้าจัดติดตั้ง
โครงงานได้ตั้งแต่
เวลา 05.00 น.
294 การประกวดโครงงาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1 - 51
วิทยาศาสตร์ ประเภท โดม 2
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1 – 51
ลานสุวรรณที
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
เข้าจัดติดตั้ง
โครงงานได้ตั้งแต่
เวลา 05.00 น.
295 การประกวดโครงงาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1 - 51
วิทยาศาสตร์ ประเภท โดม 3
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1 – 51
ลานสุวรรณที
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
เข้าจัดติดตั้ง
โครงงานได้ตั้งแต่
เวลา 05.00 น.
296 การแข่งขันการแสดงทาง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1 - 13
วิทยาศาสตร์ (Science อาคารวานิช ไชยวรรณ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม
Show) ม.1-ม.3
ชั้น 1
1 – 25
ลานสุวรรณที
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
ลาดับที่ 14 - 25
รายงานตัวโดมลาน
สุวรรณที
เวลา 11.0012.30 น.
เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.00 น.

ผู้ประสานงาน
นางสาวกุลจิรา
ทนงศิลป์
087-5386194

นางสาวรภากัญ
จอกจอหอ
093-8358005

นางสาวสุปราณี
จอมแจ้ง
089-5609221

นางสาวปาริชาติ
บุญเสวก
084-0142120

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
7. 296 การแข่งขันการแสดงทาง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 26 - 38
(ต่อ)
วิทยาศาสตร์ (Science อาคารวานิช ไชยวรรณ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม
Show) ม.1-ม.3
ชั้น 1
26 – 51
ลานสุวรรณที
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวที่โดม
ลานสุวรรณที
เวลา 11.0012.30 น.

ผู้ประสานงาน

เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.00 น.

8.

297 การแข่งขันการแสดงทาง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1 - 13 นางสาวกนกเพ็ญ
วิทยาศาสตร์ (Science อาคารวานิช ไชยวรรณ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม งามขา
Show) ม.4-ม.6
ชั้น 2
1 – 25
ลานสุวรรณที
086-3970551
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
ลาดับที่ 14 - 25
รายงานตัวโดมลาน
สุวรรณที
เวลา 11.0012.30 น.
เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.00 น.

26 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 26 - 38
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม
26 – 51
ลานสุวรรณที
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวที่โดม
ลานสุวรรณที
เวลา 11.0012.30 น.
เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.00 น.

ที่
9.

ID
รายการแข่งขัน
298 การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

10. 299 การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1 - 51
โดมอาคารฝึกงาน
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม
1 – 51
ลานสุวรรณที
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
เข้าจัดติดตั้งผลงาน
ได้ตั้งแต่ เวลา
05.00 น.
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00 - ลาดับที่ 1 - 51
โดมอาคารฝึกงาน
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวที่โดม
1 – 51
ลานสุวรรณที
เวลา 07.0008.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา
09.00 น.
เข้าจัดติดตั้งผลงาน
ได้ตั้งแต่ เวลา
05.00 น.

ผู้ประสานงาน
นางพินรุ่ง สอดศรี
089-2466747

นางยุพเรศน์
อุไรชื่น
081-6102314

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนสิรนิ ธรราชวิทยาลัย
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 662 การแข่งขันเครื่องบิน
สนามกีฬา 4,000 ที่นั่ง 25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นางสุภาภรณ์ ชัยยะ
พลังยาง ประเภทบินนาน ศูนย์กีฬาเทศบาลนคร
ลาดับที่ 12.00 น. สนามกีฬา
085-4056909
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 นครปฐม
1 - 51 (ประกอบ) 4,000 ที่นั่ง
นางสาวประกายดาว
13.00- เวลา 07.30 – แก้วพฤกษ์
087-7629393
16.00 น. 08.30 น.
2.

3.

(แข่งขัน)
663 การแข่งขันเครื่องบินพลัง สนามกีฬา 4,000 ที่นั่ง 25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ยาง ประเภทสามมิติ (3D) ศูนย์กีฬาเทศบาลนคร
ลาดับที่ 12.00 น. สนามกีฬา
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 นครปฐม
1 - 51 (ประกอบ) 4,000 ที่นั่ง
13.00- เวลา 07.30 –
16.00 น. 08.30

นางสาวอรัญญา
คงแก้ว
090-3581240
นางสาวธารทิพย์
สอดสี
087-3645699

(แข่งขัน)
664 การแข่งขันอากาศยาน
สนามฟุตซอล
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นางสาวตุลยา
บังคับด้วยวิทยุ ประเภทบิน (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
ลาดับที่ 17.00 น. สนามฟุตซอล
ธรรมานุกิจเจริญ
บรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 และสนามฟุตบอล
1 - 51 (ประกอบ) โรงเรียนกีฬา
092-4694451
(วันที่ 26-27 ธ.ค. 2561)
เทศบาลนคร
นางสาววรรณวิภา
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม
พรประทานชัย
นครปฐม
เวลา 07.30 – 087-1005357
08.30
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. สนามฟุตบอล
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
1 - 51 (แข่งขัน นครปฐม
รอบที่ 1-2)
เวลา 07.30 –
08.30 น.
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. สนามฟุตบอล
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
1 - 51 (แข่งขัน นครปฐม
รอบที่ 3) เวลา 07.30 –
08.30 น.

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 300 การประกวดเพลง
โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61 09.00 น. รายงานตัวเวลา นางกมลชนก ยรรยง
คุณธรรม ม.1-ม.3
กาแพงแสน
ลาดับที่ เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. 083-3083913
อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 738 1 - 26
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
27 - 51
2. 301 การประกวดเพลง
โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61 09.00 น. รายงานตัวเวลา นางกาญจนา ชูเชิด
คุณธรรม ม.4-ม.6
กาแพงแสน
ลาดับที่ เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. 086-7727767
อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 1 - 26
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
27 - 51
3. 302 การประกวดโครงงาน โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61 09.00 น. รายงานตัวเวลา นางสาววริศรา
คุณธรรม ม.1-ม.3
กาแพงแสน
ลาดับที่ เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. เกษนาวา
อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 716 1 - 20
087-5661173
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
21 - 40
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
41 - 51
4. 303 การประกวดโครงงาน โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61 09.00 น. รายงานตัวเวลา นายนิรัติศยั
คุณธรรม ม.4-ม.6
กาแพงแสน
ลาดับที่ เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. ภิรมย์แดง
อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 1 - 20
061-6687782
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
21 - 40
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
41 - 51
5. 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61 09.00 น. รายงานตัวเวลา นางสาวศศิกานต์
ม.1-ม.3
กาแพงแสน
ลาดับที่ เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. ตุไซร
อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 1 - 26
089-2308021
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
27 - 51

ที่
6.

ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
641 การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61
ม.4-ม.6
กาแพงแสน
ลาดับที่
อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 1 - 26
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
27 - 51
7. 305 การประกวดละคร
โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61
คุณธรรม ม.1-ม.6
กาแพงแสน
ลาดับที่
โรงพลศึกษา
1 - 20
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
21 - 40
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
41 - 51
8. 306 การประกวดละคร
โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 กาแพงแสน
ลาดับที่
ศูนย์การเรียนรู้
1 - 20
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
21 - 40
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
41 - 51
9. 307 การประกวดเล่านิทาน โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61
คุณธรรม ม.1-ม.3
กาแพงแสน
ลาดับที่
เวทีอาคารโดม ทิศเหนือ
1 - 20
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
21 - 40
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
41 - 51
10. 308 การประกวดเล่านิทาน โรงเรียนมัธยมฐานบิน
25 ธ.ค.61
คุณธรรม ม.4-ม.6
กาแพงแสน
ลาดับที่
เวทีอาคารโดม ทิศใต้
1 - 20
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
21 - 40
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
41 - 51

เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
09.00 น. รายงานตัวเวลา นางสาวรัชนีย์
เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. ปริกขนานนท์
081-5262249

09.00 น. รายงานตัวเวลา นางปัฐตา
เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. แก้วเกตุมณี
090-7156555

09.00 น. รายงานตัวเวลา นางสายพิน
เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. ทองจุลย์
094-9348540

09.00 น. รายงานตัวเวลา นางสุกัญญา
เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. จันทร์เงิน
087-0025887

09.00 น. รายงานตัวเวลา นางหอมจันทร์
เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. มนตรีดิลก
081-1983274

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
11. 309 การประกวดมารยาทไทย โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ม.1-ม.3
กาแพงแสน
อาคารยูงทอง

12. 310 การประกวดมารยาทไทย โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ม.4-ม.6
กาแพงแสน
อาคารยูงทอง

13. 661 การประกวดสวดมนต์แปล โรงเรียนมัธยมฐานบิน
อังกฤษ ม.1-ม.6
กาแพงแสน
อาคาร 2 ห้อง 221

วันที่
25 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 - 26
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
27 - 51
25 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 - 26
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
27 - 51
25 ธ.ค.61
ลาดับที่
1 - 20
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
21 - 40
27 ธ.ค.61
ลาดับที่
41 - 51

เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
09.00 น. รายงานตัวเวลา นางอรพิมพ์
เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. เพ็ญจันทร์
089-2575352

09.00 น. รายงานตัวเวลา นางสาวปาณิสรา
เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. อ่อนเที่ยง
086-7950879

09.00 น. รายงานตัวเวลา นางสาวกานดาภร
เป็นต้นไป 07.30-08.30 น. สารพรภิญโญ
098-4053994

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 09.00- รายงานตัวเวลา
1. 645 การแข่งขันแอโรบิก
นางสาวฐิตารีย์
หอประชุม/โรงอาหาร
ม.1-ม.6
ลาดับที่ 16.00 น. 07.30-09.00 น. เธียรสุทัศน์
1 - 25
084-5858922
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
26 - 51
2. 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 09.00- รายงานตัวเวลา
นางกมลทิพย์
อาคาร 70 ปี ไทยประกัน ลาดับที่ 16.00 น. 07.30-09.00 น. ดาผิวดี
ม.1-ม.6
ชีวิต
1 - 25
098-2618200
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
26 - 51
3. 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 09.00- รายงานตัวเวลา
นายจักรพงศ์
ลานธรรม
ด้านกีฬา(มวยสากล
ลาดับที่ 16.00 น. 07.30-09.00 น. พินิจการ
สมัครเล่น) ม.1-ม.3
1 - 25
089-1076048
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
26 - 51
4. 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 09.00- รายงานตัวเวลา
นายสุชีพ
ลานโดม (อาคารพระครูด้านกีฬา (มวยสากล
ลาดับที่ 16.00 น. 07.30-09.00 น. เอี่ยมทองคา
ทักษิณานุกิจ)
สมัครเล่น) ม.4-ม.6
1 - 25
087-1585290
26 ธ.ค.61
ลาดับที่
26 - 51
5. 724 การแข่งขันตอบปัญหา โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นางกมลทิพย์
สุขศึกษาและพลศึกษา อาคาร 3 ห้อง 323
ลาดับที่ 12.00 น. อาคาร 3 ชั้น 1 ดาผิวดี
ม.1-ม.3
1 – 17
เวลา 07.30 098-2618200
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 09.00- 09.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 324
ลาดับที่ 12.00 น.
18 - 34
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 09.00อาคาร 3 ห้อง 325
ลาดับที่ 12.00 น.
35 - 51

ที่
6.

ID
รายการแข่งขัน
725 การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4-ม.6

สถานที่

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 13.00- สถานที่รายงานตัว นางกมลทิพย์
อาคาร 3 ห้อง 323
ลาดับที่ 16.00 น. อาคาร 3 ชั้น 1 ดาผิวดี
1 - 17
เวลา 11.00098-2618200
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 13.00- 12.00 น.
อาคาร 3 ห้อง 324
ลาดับที่ 16.00 น.
18 – 34
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 25 ธ.ค.61 13.00อาคาร 3 ห้อง 325
ลาดับที่ 16.00 น.
35 - 51

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 043 การแข่งขัน "ศิลป์
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายชวลิต ทัพเครือ
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
อาคาร 5 ชั้น 3
ลาดับที่ 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
083-3140812
ห้อง 531 (ลาดับที่ 1-17) 1 - 51
เวลา 08.00ห้อง 532 (ลาดับที่ 18-34)
08.50 น.
ห้อง 537 (ลาดับที่ 35-51)

2.

044 การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 5 ชั้น 3

25 ธ.ค.61 13.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 531 (ลาดับที่ 1-17) 1 - 51
เวลา 12.00ห้อง 532 (ลาดับที่ 18-34)
12.50 น.

นายชวลิต ทัพเครือ
083-3140812

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 5 ชั้น 3

25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 539 (ลาดับที่ 1-17)
1 - 51
เวลา 08.00ห้อง 5310 (ลาดับที่ 18-34)
08.50 น.

นายชวลิต ทัพเครือ
083-3140812

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 5 ชั้น 3

25 ธ.ค.61 13.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 539 (ลาดับที่ 1-17)
1 - 51
เวลา 12.00ห้อง 5310 (ลาดับที่ 18-34)
12.50 น.

นายชวลิต ทัพเครือ
083-3140812

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 5 ชั้น 6

25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 569 (ลาดับที่ 1-17)
1 - 51
เวลา 08.00ห้อง 5610 (ลาดับที่ 18-34)
08.50 น.

นายชวลิต ทัพเครือ
083-3140812

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 5 ชั้น 6

25 ธ.ค.61 13.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 569 (ลาดับที่ 1-17)
1 - 51
เวลา 12.00ห้อง 5610 (ลาดับที่ 18-34)
12.50 น.

นายชวลิต ทัพเครือ
083-3140812

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 5 ชั้น 7

25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 575 (ลาดับที่ 1-17) 1 - 51
เวลา 08.00ห้อง 576 (ลาดับที่ 18-34)
08.50 น.

นายชวลิต ทัพเครือ
083-3140812

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 5 ชั้น 7

นายชวลิต ทัพเครือ
083-3140812

ห้อง 537 (ลาดับที่ 35-51)

3.

045 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3

ห้อง 5311 (ลาดับที่ 35-51)

4.

046 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6

ห้อง 5311 (ลาดับที่ 35-51)

5.

629 การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3

ห้อง 5611 (ลาดับที่ 35-51)

6.

048 การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.4-ม.6

ห้อง 5611 (ลาดับที่ 35-51)

7.

049 การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.1-ม.3

ห้อง 577 (ลาดับที่ 35-51)

8.

050 การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.4-ม.6

25 ธ.ค.61 13.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 575 (ลาดับที่ 1-17) 1 - 51
เวลา 12.00ห้อง 576 (ลาดับที่ 18-34)
12.50 น.
ห้อง 577 (ลาดับที่ 35-51)

ที่
9.

ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สนามเทนนิส
(ลาดับที่ 1 – 51)

10. 054 การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing)
ม.1-ม.3

วันที่
เวลา
รายงานตัว
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
1 - 51
เวลา 08.0008.50 น.
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
อาคาร 5 ชั้น 6
ลาดับที่ 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 566 (ลาดับที่ 1-17) 1 - 51
เวลา 08.00ห้อง 567 (ลาดับที่ 18-34)
08.50 น.

ผู้ประสานงาน
นางกันยาลักษม์
ภูประสิทธิ์
0972452339

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 5 ชั้น 6

นายชวลิต ทัพเครือ
083-3140812
นางกันยาลักษม์
ภูประสิทธิ์
097-2452339
นางกันยาลักษม์
ภูประสิทธิ์
097-2452339

นายชวลิต ทัพเครือ
083-3140812

ห้อง 568 (ลาดับที่ 35-51)

11. 055 การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing)
ม.4-ม.6

25 ธ.ค.61 13.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
ห้อง 566 (ลาดับที่ 1-17) 1 - 51
เวลา 12.00ห้อง 567 (ลาดับที่ 18-34)
12.50 น.
ห้อง 568 (ลาดับที่ 35-51)

12. 057 การแข่งขันประติมากรรม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ม.1-ม.3
ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์
(ลาดับที่ 1 – 51)
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ม.4-ม.6
เต้นท์สนามตะกร้อ
(ลาดับที่ 1 – 51)

25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
1 - 51
สถานที่รายงานตัว
เวลา 08.0008.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 12.00 น. อาคาร 5 ชั้น 1
1 - 51
เวลา 08.0008.50 น.

นางกันยาลักษม์
ภูประสิทธิ์
097-2452339

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ม.1-ม.3
อาคาร 1 ห้อง 118
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง 089-4652596
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ม.4-ม.6
อาคาร 1 ห้อง 118
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง 089-4652596
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
3. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ม.1-ม.3
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 121 ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง 089-4652596
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ม.4-ม.6
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 121 ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง 089-4652596
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
5. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ม.1-ม.3
ห้องศิลปะ 1
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง 089-4652596
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.

ที่
6.

ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ม.4-ม.6
ห้องศิลปะ 1

7.

069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ม.1-ม.3
ห้องดุริยางค์

8.

070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ม.4-ม.6
ห้องดุริยางค์

9.

071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ม.1-ม.3
อาคาร 1 ห้อง 1210

10. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ม.4-ม.6
อาคาร 1 ห้อง 1210

11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้
ม.1-ม.3

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 138

วันที่
เวลา
รายงานตัว
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.

ผู้ประสานงาน
นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึง่
089-4652596

ที่
ID
รายการแข่งขัน
12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้
ม.4-ม.6

สถานที่
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 138

13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
ม.1-ม.3

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 124

14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
ม.4-ม.6

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 124

15. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7
หย่อง ม.1-ม.3

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 135

16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7
หย่อง ม.4-ม.6

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 135

17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุย่
เพียงออ ม.1-ม.3

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 134

วันที่
เวลา
รายงานตัว
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.

ผู้ประสานงาน
นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

ที่
ID
รายการแข่งขัน
18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุย่
เพียงออ ม.4-ม.6

สถานที่
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 134

19. 109 การแข่งขันการขับร้อง
เพลงไทย ม.1-ม.3

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 139

20. 110 การแข่งขันการขับร้อง
เพลงไทย ม.4-ม.6

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 1 ห้อง 139

21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสาย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
วงเล็ก ม.1-ม.6
อาคารดนตรีไทย พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
ห้องดนตรีไทย 1

22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์
ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

โรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา
หอประชุม 1

วันที่
เวลา
รายงานตัว
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-25 เวลา
1 - 51
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 26-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
25 ธ.ค. 2561
1 - 25
ลาดับที่ 1-12 เวลา
08.00-08.50
ลาดับที่ 13-25
เวลา 12.0012.50 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 26-38
26 - 51
เวลา 08.0008.50 น.
ลาดับที่ 39-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 1-12 เวลา
1 - 25
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 13-25
เวลา 12.0012.50 น.

ผู้ประสานงาน
นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
089-4652596

ที่
ID
รายการแข่งขัน
22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์
(ต่อ)
ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

สถานที่
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
หอประชุม 1

23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ห้องพุทธรักษา

24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง
ม.1-ม.6

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ห้อง ดนตรีไทย 2

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง 089-4652596
ลาดับที่ 26-38
26 - 51
เวลา 08.0008.50 น.
ลาดับที่ 39-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง 089-4652596
ลาดับที่ 1-12 เวลา
1 - 25
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 13-25
เวลา 12.0012.50 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 26-38
26 - 51
เวลา 08.0008.50 น.
ลาดับที่ 39-51
เวลา 12.0012.50 น.
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง 089-4652596
ลาดับที่ 1-12 เวลา
1 - 25
08.00-08.50 น.
ลาดับที่ 13-25
เวลา 12.0012.50 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. บริเวณโดมหน้าเสาธง
ลาดับที่ 26-38
26 - 51
เวลา 08.0008.50 น.
ลาดับที่ 39-51
เวลา 12.0012.50 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
25. 643 การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3

26. 644 การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.4-ม.6

สถานที่
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
สนามฟุตบอล
ข้างสนามเทนนิส

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
26 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 25
ลาดับที่ 1 - 6
089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 7 - 12
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 13 - 18
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 19 - 25
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
27 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
26 - 51
ลาดับที่ 26 - 31
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 32 – 39
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 40 - 45
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 46 – 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
26 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
สนามตะกร้อ ริมรั้ว ประตู 2 ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 25
ลาดับที่ 1 - 6
089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 7 - 12
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 13 - 18
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 19 - 25
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
26. 644 การประกวดวงดนตรี
(ต่อ)
สตริง ม.4-ม.6

สถานที่
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
27 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
สนามตะกร้อ ริมรั้ว ประตู 2 ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
ณัทธนาญาณอรห์
26 – 51
ลาดับที่ 26 - 31 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 32 – 37
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 38 - 43
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 44 – 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนวัดไร่ขงิ วิทยา
26 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ประเภททีม ก
อาคารพระอุบาลีฯ
ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
ณัทธนาญาณอรห์
ม.1-ม.6
ชั้น 2 หอประชุม
1 - 25
ลาดับที่ 3 - 5
089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 - 08.50
น. ลาดับที่ 6 - 12
รายงานตัวเวลา
09.00 -09.30 น.
ลาดับที่ 13 - 15
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 16 - 25
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
27 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
ณัทธนาญาณอรห์
26 - 51
ลาดับที่ 26 - 28 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 29 – 32
รายงานตัวเวลา
09.00 -09.30 น.
ลาดับที่ 33 – 35
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 36 - 41
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 42 – 48
รายงานตัวเวลา
13.00 -13.30 น.
ลาดับที่ 49 - 50
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
28. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ประเภททีม ข
สนามบาสเกตบอล
ม.1-ม.6
เวทีหน้าเสาธง

วันที่
เวลา
รายงานตัว
25 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ หลังเวที
ลาดับที่ 3 - 6
1 – 16
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 7 - 10
รายงานตัวเวลา
09.00 -09.30 น.
ลาดับที่ 12 - 16
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
26 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
17 - 35
ลาดับที่ 17 – 23
รายงานตัวเวลา
(08.00-08.50น.)
ลาดับที่ 24 – 27
รายงานตัวเวลา
(09.30-10.00น.)
ลาดับที่ 28 - 31
รายงานตัวเวลา
(12.20-12.50น.)
ลาดับที่ 32 - 35
รายงานตัวเวลา
(13.30-14.00น.)
27 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ หลังเวที
36 – 51
ลาดับที่ 36 – 40
รายงานตัวเวลา
(08.00-08.50น.)
ลาดับที 41 - 47
รายงานตัวเวลา
(09.30-10.00น.)
ลาดับที่ 48 - 51
รายงานตัวเวลา
(12.00-12.50น.)

ผู้ประสานงาน
นายนันทณัฏฐ์
ณัทธนาญาณอรห์
089-9514599

นายนันทณัฏฐ์
ณัทธนาญาณอรห์
089-9514599

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
29. 138 การแข่งขันขับร้องเพลง วัดไร่ขิง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ทิศเหนืออุโบสถ
ม.1-ม.3
ลานหน้าร้านกาแฟ

30. 139 การแข่งขันขับร้องเพลง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย อาคารแนะแนว
ม.4-ม.6
ห้องทูบีนัมเบอวัน

31. 140 การแข่งขันขับร้องเพลง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง อาคารแนะแนว
ม.1-ม.3
ห้องทูบีนัมเบอวัน

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ห้อง 224
089-9514599
ลาดับที่ 1 - 12
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
สถานที่รายงานตัว
ณ จุดแข่งขัน
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ห้อง 224
089-9514599
ลาดับที่ 1 - 12
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
32. 141 การแข่งขันขับร้องเพลง วัดไร่ขิง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ทิศเหนือ
ม.4-ม.6
ลานหน้าร้านกาแฟ

33. 156 การแข่งขันขับร้องเพลง ห้องสมุดประชาชน
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย “เฉลิมราชกุมารี”
ม.1-ม.3
ชั้น 4 ห้อง 401

34. 157 การแข่งขันขับร้องเพลง ห้องสมุดประชาชน
ไทยลูกกรุง ประเภทชาย “เฉลิมราชกุมารี”
ม.4-ม.6
ชั้น 4 ห้อง 404

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ จุดแข่งขัน
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
27 ธ.ค.2561 089-9514599
ลาดับที่ 1 - 12
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 402
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 403
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
35. 158 การแข่งขันขับร้องเพลง ห้องสมุดประชาชน
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง “เฉลิมราชกุมารี”
ม.1-ม.3
ชั้น 4 ห้อง 404

36. 159 การแข่งขันขับร้องเพลง ห้องสมุดประชาชน
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง “เฉลิมราชกุมารี”
ม.4-ม.6
ชั้น 4 ห้อง 401

37. 611 การแข่งขันขับร้องเพลง ห้องสมุดประชาชน
สากล ประเภทชาย
“เฉลิมราชกุมารี”
ม.1-ม.3
ชั้น 3 ห้อง 301

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 403
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
รายงานตัวเวลา
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 402
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 302
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
38. 612 การแข่งขันขับร้องเพลง ห้องสมุดประชาชน
สากล ประเภทชาย
“เฉลิมราชกุมารี”
ม.4-ม.6
ชั้น 4 ห้อง 410

39. 613 การแข่งขันขับร้องเพลง ห้องสมุดประชาชน
สากล ประเภทหญิง
“เฉลิมราชกุมารี”
ม.1-ม.3
ชั้น 4 ห้อง 410

40. 614 การแข่งขันขับร้องเพลง ห้องสมุดประชาชน
สากล ประเภทหญิง
“เฉลิมราชกุมารี”
ม.4-ม.6
ชั้น 3 ห้อง 301

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 408
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
27 ธ.ค.2561 089-9514599
ลาดับที่ 1 - 12
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 408
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 302
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
รายงานตัวเวลา
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
41. 160 การแข่งขันขับร้องเพลง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
พระราชนิพนธ์ ประเภท อาคาร 5 ชั้น 7
ชาย ม.1-ม.3
ห้อง 573

42. 161 การแข่งขันขับร้องเพลง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
พระราชนิพนธ์ ประเภท อาคาร 2 ชั้น 3
ชาย ม.4-ม.6
ห้อง 231 (นาฏศิลป์)

43. 270 การแข่งขันขับร้องเพลง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
พระราชนิพนธ์ ประเภท อาคาร 2 ชั้น 3
หญิง ม.1-ม.3
ห้อง 231 (นาฏศิลป์)

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 574
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 224
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 224
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
44. 271 การแข่งขันขับร้องเพลง โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
พระราชนิพนธ์ ประเภท อาคาร 5 ชั้น 7
หญิง ม.4-ม.6
ห้อง 573

45. 649 การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble)
ม.1-ม.3

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 3 ชั้น 1
ห้อง312-313

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 574
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 51
ลาดับที่ 1 - 12 089-9514599
รายงานตัวเวลา
08.00 -08.50 น.
ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
09.30 -10.00 น.
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
12.20 -12.50 น.
ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
13.30 -14.00 น.
26 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว นายนันทณัฏฐ์
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 314
ณัทธนาญาณอรห์
1 - 25
ลาดับที่ 2 – 4
089-9514599
รายงานตัวเวลา
(08.00-8.50น.)
ลาดับที่ 5 – 7
รายงานตัวเวลา
(09.00-9.30น.)
ลาดับที่ 8 – 10
รายงานตัวเวลา
(09.30-10.00)
ลาดับที่ 11 – 13
รายงานตัวเวลา
(10.00-10.30น.)
ลาดับที่ 14 - 17
รายงานตัวเวลา
(12.20-12.50น.)
ลาดับที่ 18 - 20
รายงานตัวเวลา
(13.00-13.30น.)
ลาดับที่ 22 - 25
รายงานตัวเวลา
(13.30-14.00น.)

ที่
ID
รายการแข่งขัน
45. 649 การประกวดดนตรี
(ต่อ)
ประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble)
ม.1-ม.3

สถานที่
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 3 ชั้น 1
ห้อง312-313

46. 692 การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble)
ม.4-ม.6

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 2 ชั้น 3
ห้องโสตฯ

วันที่
เวลา
รายงานตัว
27 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ห้อง 314
ลาดับที่ 26-28
26 – 51
รายงานตัวเวลา
(08.00-8.30น.)
ลาดับที่ 31-33
รายงานตัวเวลา
(09.00-9.30น.)
ลาดับที่ 35-37
รายงานตัวเวลา
(09.30-10.00น.)
ลาดับที่ 39-41
รายงานตัวเวลา
(10.00-10.30น.)
ลาดับที่ 42-44
รายงานตัวเวลา
(12.20-12.50น.)
ลาดับที่ 45-49
รายงานตัวเวลา
(13.30-140.00น.)
26 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ หน้าอาคาร 2
1 - 25
ฝั่งสนามฟุตบอล
ลาดับที่ 2 – 5
รายงานตัวเวลา
(08.00-8.50น.)
ลาดับที่ 6 – 8
รายงานตัวเวลา
(09.00-9.30น.)
ลาดับที่ 12 – 14
รายงานตัวเวลา
(09.30-10.00น.)
ลาดับที่ 15 - 19
รายงานตัวเวลา
(10.00-10.30น.)
ลาดับที่ 20 - 24
รายงานตัวเวลา
(12.20-12.50น.)
ลาดับที่ 25
รายงานตัวเวลา
(13.00-13.10น.)

ผู้ประสานงาน
นายนันทณัฏฐ์
ณัทธนาญาณอรห์
089-9514599

นายนันทณัฏฐ์
ณัทธนาญาณอรห์
089-9514599

ที่
ID
รายการแข่งขัน
46. 692 การประกวดดนตรี
(ต่อ)
ประเภทวงเครื่องลม
(Wind Ensemble)
ม.4-ม.6

สถานที่
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 2 ชั้น 3
ห้องโสตฯ

47. 258 การประกวดขับขาน
ประสานเสียง ม.1-ม.3

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
อาคาร 5 ชั้น 1
ห้องธรรมบูชา

วันที่
เวลา
รายงานตัว
27 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ หน้าอาคาร 2
ฝั่งสนามฟุตบอล
26 - 51
ลาดับที่ 26 – 28
รายงานตัวเวลา
(08.00-8.50น.)
ลาดับที่ 32 – 35
รายงานตัวเวลา
(09.00-9.30น.)
ลาดับที่ 36 – 38
รายงานตัวเวลา
(09.30-10.00น.)
ลาดับที่ 39 – 41
รายงานตัวเวลา
(10.00-10.30น.)
ลาดับที่ 42 – 49
รายงานตัวเวลา
(12.20-12.50น.)
26 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
ลาดับที่ 3 – 7
1 - 25
รายงานตัวเวลา
(08.00 - 08.50น.)
ลาดับที่ 9 - 13
รายงานตัวเวลา
(09.00 - 09.30น.)
ลาดับ 17 – 19
รายงานตัวเวลา
(09.30-10.00น.)
ลาดับที่ 20 – 25
รายงานตัวเวลา
(12.20-12.50น.)
27 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน
ลาดับที่ 26 – 28
26 – 51
รายงานตัวเวลา
(08.00-08.50น.)
ลาดับที่ 32 – 35
รายงานตัวเวลา
(09.00-09.30น.)
ลาดับที่ 40 – 47
รายงานตัวเวลา
(09.30-10.00น.)
ลาดับที่ 49 – 50
รายงานตัวเวลา
(10.00-10.30น.)

ผู้ประสานงาน
นายนันทณัฏฐ์
ณัทธนาญาณอรห์
089-9514599

นายนันทณัฏฐ์
ณัทธนาญาณอรห์
089-9514599

นายนันทณัฏฐ์
ณัทธนาญาณอรห์
089-9514599

ที่
ID
รายการแข่งขัน
48. 259 การประกวดขับขาน
ประสานเสียง ม.4-ม.6

สถานที่
วัดไร่ขิง
อาคาร 72 พรรษา
ชั้น 5 ห้องประชุม

วันที่
เวลา
รายงานตัว
26 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ชั้น 1
ลาดับที่ 4 – 7
1 - 25
รายงานตัวเวลา
(08.00-08.50น.)
ลาดับที่ 12 – 18
รายงานตัวเวลา
(09.00-9.30น.)
ลาดับ19 - 24
(09.30-10.00น.)
ลาดับทื่ 25
รายงานตัวเวลา
(10.00-10.10น.)
27 ธ.ค.61 09.00 - สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ ชั้น 1
26 – 51
ลาดับที่ 26 - 28
รายงานตัวเวลา
(08.00-8.50น.)
ลาดับที่ 34 – 41
รายงานตัวเวลา
(09.30-10.00น.)
ลาดับที่ 47 – 50
รายงานตัวเวลา
(10.00-10.30น.)

ผู้ประสานงาน
นายนันทณัฏฐ์
ณัทธนาญาณอรห์
089-9514599

นายนันทณัฏฐ์
ณัทธนาญาณอรห์
089-9514599

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนคงทองวิทยา และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 260 การแข่งขันราวงมาตรฐาน วัดไร่ขิง
25 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 1 – 17 นางสาวธนาคม
ม.1-ม.3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
ตันตยานุวัตร
84 พรรษา
1 – 34
07.30–08.00 น. 087-1659646
ชั้น 5 ห้องประชุม 1
ลาดับที่ 18 – 34
รายงานตัวเวลา
12.00–12.30 น.
26 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 35 – 51
ลาดับที่ 12.00 น. รายงานตัวเวลา
35 - 51
07.30–08.00 น.
2. 261 การแข่งขันราวงมาตรฐาน วัดไร่ขิง
26 ธ.ค.61 13.00– ลาดับที่ 1 – 17 นางสาวธนาคม
ม.4-ม.6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
ตันตยานุวัตร
84 พรรษา
1 – 17
12.00–12.30 น. 087-1659646
ชั้น 5 ห้องประชุม 1
27 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 18 – 34
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
18 - 51
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 35 – 51
รายงานตัวเวลา
12.00–12.30 น.
3. 262 การแข่งขันระบา
วัดไร่ขิง
25 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 1 – 17 นางสาวษิญาภา
มาตรฐาน ม.1-ม.3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
อ่าประชา
84 พรรษา
1 – 34
07.30–08.00 น. 089-9113317
ชั้น 4 ห้อง 414
ลาดับที่ 18-34
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.
26 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 35 – 51
ลาดับที่ 12.00 น. รายงานตัวเวลา
35 - 51
07.30–08.00 น.
4. 263 การแข่งขันระบา
วัดไร่ขิง
26 ธ.ค.61 13.00– ลาดับที่ 1 – 17 นางสาวษิญาภา
มาตรฐาน ม.4-ม.6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
อ่าประชา
84 พรรษา
1 – 17
12.00–12.30 น. 089-9113317
ชั้น 4 ห้อง 414
27 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 18 – 34
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
18 - 51
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 35 – 51
รายงานตัวเวลา
12.00–12.30 น.

ที่
5.

6.

7.

8.

ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย วัดไร่ขิง
อนุรักษ์ ม.1-ม.3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา
ชั้น 4 ห้อง 413

วันที่
เวลา
รายงานตัว
25 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 1 – 17
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
1 – 34
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 18-34
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.
26 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 35 – 51
ลาดับที่ 12.00 น. รายงานตัวเวลา
35 - 51
07.30–08.00 น.
265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย วัดไร่ขิง
26 ธ.ค.61 13.00– ลาดับที่ 1 – 17
อนุรักษ์ ม.4-ม.6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
84 พรรษา
1 – 17
12.00–12.30 น.
ชั้น 4 ห้อง 413
27 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 18 – 34
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
18 - 51
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 35 – 51
รายงานตัวเวลา
12.00–12.30 น.
266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย วัดไร่ขิง
25 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 1 – 10
สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
84 พรรษา
1 – 20
07.30–08.00 น.
ชั้น 1 ห้อง 106
ลาดับที่ 11-20
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.
26 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 21 – 30
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
21 – 40
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 31-40
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.
27 ธ.ค.61 08.30- ลาดับที่ 41 – 51
ลาดับที่ 12.00 น. รายงานตัวเวลา
41 – 51
07.30–08.00 น.
267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย วัดไร่ขิง
25 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 1 – 10
สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
84 พรรษา ชั้น 1
1 – 20
07.30–08.00 น.
หอประชุมพระราชวิริยาลังการ
ลาดับที่ 11 - 20
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.
26 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 21 – 30
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
21 – 40
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 31 - 40
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.

ผู้ประสานงาน
นางสาวพัทธ์ธิดา
ลัดดากลม
095-2929959

นางสาวพัทธ์ธิดา
ลัดดากลม
095-2929959

นางสาวพัทธนันท์
ศึกษิต
083-0347504

นายปรมะ
ประยูรหงษ์
092-6761569

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
8. 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย วัดไร่ขิง
(ต่อ)
สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา ชั้น 1

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
27 ธ.ค.61 08.30- ลาดับที่ 41 – 51 นายปรมะ
ลาดับที่ 12.00 น. รายงานตัวเวลา
ประยูรหงษ์
41 – 51
07.30–08.00 น. 092-6761569

หอประชุมพระราชวิริยาลังการ

9.

268 การแข่งขันการแสดงตลก วัดไร่ขิง
ม.1-ม.6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา
เวทีหน้าอาคารเฉลิม –
พระเกียรติ 84 พรรษา

10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล วัดไร่ขิง
ม.1-ม.6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา
ชั้น 4 ห้อง 404

25 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 1 – 13
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
1 – 26
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 14 - 26
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.
26 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 27 – 39
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
27 - 51
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 40 – 51
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.
25 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 1 – 13
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
1 – 26
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 14-26
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.
26 ธ.ค.61 08.30– ลาดับที่ 27 – 39
ลาดับที่ 16.30 น. รายงานตัวเวลา
27 - 51
07.30–08.00 น.
ลาดับที่ 40 – 51
รายงานตัวเวลา
12.00-12.30 น.

นางสาวสร้อยสกุล
จันทร์จรูญ
085-1187075

นางสาวสร้อยสกุล
จันทร์จรูญ
085-1187075

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางปริศนา
1. 693 การแข่งขันพูด
นครปฐม
ภาษาอังกฤษ
ลาดับที่ 19.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ เสลาคุณ
อาคารภาษาต่
า
งประเทศ
กิจกรรมพระราช - 082-2995484
(Impromptu Speech)
1 - 51
ชั้น 4 ห้อง 4306
วิริยาลังการ
ม.1-ม.3
(ห้องเก็บตัว 4304ลาดับที่ 1 - 25
4305)
รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 26 - 51
รายงานตัวเวลา
11.00-12.00 น.
2.

เริ่ ม การแข่ ง ขั น ช่ ว ง
บ่าย เวลา 13.00 น.
โรงเรี
ย
นกาญจนาภิ
เ
ษกวิ
ท
ยาลั
ย
694 การแข่งขันพูด
25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางรัชนี รัตนะ
นครปฐม
ภาษาอังกฤษ
ลาดับที่ 19.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ 086-7941125
กิจกรรมพระราช (Impromptu Speech) อาคารภาษาต่างประเทศ
1 - 51
ชั้น 4 ห้อง 4301
วิริยาลังการ
ม.4-ม.6

(ห้องเก็บตัว 43024303)

ลาดับที่ 1 - 25
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 26 - 51
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
11.00-12.00 น.
3.

เริ่ ม การแข่ ง ขั น ช่ ว ง
บ่าย เวลา 13.00 น.
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวสมพิศ
697 การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ม.1-ม.3 นครปฐม
ลาดับที่ 20.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ บัวงาม
อาคารภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพระราช - 089-8163619
1 - 51
ชั้น 2 ห้อง 4101
วิริยาลังการ
083-1376031

(ห้องเก็บตัว 4102)

ลาดับที่ 1 - 25
รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 26 - 51
รายงานตัวเวลา
11.00-12.00 น.
เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.00 น.

ที่
4.

ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางจารุพร
698 การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ม.4-ม.6 นครปฐม
ลาดับที่ 20.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ลิขิตที่รุ่งเรือง
อาคารภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพระราช - 089-5013800
1 - 51
ชั้น 2 ห้อง 4108
วิริยาลังการ
(ห้องเก็บตัว 4107)
ลาดับที่ 1 - 25
รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 26 - 51
รายงานตัวเวลา
11.00-12.00 น.
5.

เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.00 น.
โรงเรี
ย
นกาญจนาภิ
เ
ษกวิ
ท
ยาลั
ย
699 การแข่งขัน Multi Skills
25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวสิรินทร์
Competition ม.1-ม.3 นครปฐม
ลาดับที่ 20.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ปานแม้น
อาคารกาญจนภูมินทร์
กิจกรรมพระราช - 081-5739885
1 - 51
ชั้น 4 ห้อง 1402
วิริยาลังการ

(ห้องเก็บตัว 14031404)

รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.
(นักเรียนเตรียมเครื่องเขียน
เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ
สีไม้ มาเอง เพื่อใช้ในการทา
ข้อสอบและวาดภาพ)

6.

700 การแข่งขัน Multi Skills โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวสุภาพร
Competition ม.4-ม.6 นครปฐม
ลาดับที่ 20.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ศรีภุมมา
อาคารกาญจนภูมินทร์
กิจกรรมพระราช - 092-1962255
1 - 51
ชั้น 6 ห้อง 1602
วิริยาลังการ
(ห้องเก็บตัว 1603รายงานตัวเวลา
1604)
06.30 -08.00 น.
(นักเรียนเตรียมเครื่องเขียน
เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ
สีไม้ มาเอง เพื่อใช้ในการทา
ข้อสอบและวาดภาพ)

7.

701 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)
ม.1-ม.3

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
วิทยาเขตศาลายา

อาคารอเนกประสงค์
หอประชุม ชั้น 2

25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางชญาดา
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ สุวรรณาลัย
กิจกรรมพระราช - 084-4345188
1 - 25
วิริยาลังการ
นางสาววันดี
ลาดับที่ 1 - 12 เมืองแก้วฟ้า
รายงานตัวเวลา 086-0683605
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
11.00-12.00 น.
เริ่มแข่งขันเวลา
13.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
7. 701 การแข่งขันละครสั้น
(ต่อ)
ภาษาอังกฤษ (Skit)
ม.1-ม.3

สถานที่
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
วิทยาเขตศาลายา

อาคารอเนกประสงค์
หอประชุม ชั้น 2

วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
26 ธ.ค.61 08.30 –
นางชญาดา
ณ
อาคารโดมศู
น
ย์
ลาดับที่ 17.00 น.
สุวรรณาลัย
กิ
จ
กรรมพระราช
26 - 51
084-4345188
วิริยาลังการ
นางสาววันดี
ลาดับที่ 26 - 38 เมืองแก้วฟ้า
รายงานตัวเวลา 086-0683605
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
11.00-12.00 น.
เริ่มแข่งขัน 13.00น.

8.

702 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)
ม.4-ม.6

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว
นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์

อาคารสิรินทร์พัฒนา

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ชั้น 3
(ห้องเก็บตัว 1310)

1 - 25

นางวรรณวิภา
พฤฒิภากร
กิจกรรมพระราช - 080-4464635
วิริยาลังการ

ลาดับที่ 1 - 12
รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
11.00-12.00 น.
เริ่มแข่งขัน 13.00น.
26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์
กิจกรรมพระราช 26 - 51
วิริยาลังการ

ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
11.00-12.00 น.
9.

เริ่มแข่งขัน 13.00น.
703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว
นครปฐม
ภาษาจีน ม.1-ม.3
ลาดับที่ 18.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์
อาคารภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพระราช 1 - 51
ชั้น 4 ห้อง 4301
วิริยาลังการ

(ห้องเก็บตัว 4302)

ลาดับที่ 1 - 25
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 26 - 51
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
11.00-12.00 น.
เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.00 น.

นางสาวรนิสา
ศรีไสยเพชร
089-9954352
Ms. Lu Cai Hong
085-0646110

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
10. 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวรนิสา
นครปฐม
ภาษาจีน ม.4-ม.6
ลาดับที่ 18.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ศรีไสยเพชร
อาคารภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพระราช - 089-9954352
1 - 51
ชั้น 4 ห้อง 4304
วิริยาลังการ
Ms. Lu Cai Hong
(ห้องเก็บตัว 4305)
ลาดับที่ 1 - 25 085-0646110
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 26 - 51
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
11.00-12.00 น.
11.

เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.00 น.
โรงเรี
ย
นกาญจนาภิ
เ
ษกวิ
ท
ยาลั
ย
705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางจุไรวรรณ
นครปฐม
ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ มาเบ้า
อาคารกาญจนภูมินทร์
กิจกรรมพระราช - 098-3196902
1 - 51
ชั้น 4 ห้อง 1410
วิริยาลังการ

(ห้องเก็บตัว 1409)
12.

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางจุไรวรรณ
นครปฐม
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ มาเบ้า
อาคารกาญจนภูมินทร์
กิจกรรมพระราช - 098-3196902
1 - 51
ชั้น 4 ห้อง 1412
วิริยาลังการ

(ห้องเก็บตัว 1408)
13.

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางลูกจันทร์
ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ภูวัฒนานนท์
อาคารกาญจนภูมินทร์
กิจกรรมพระราช - 084-1585940
1 - 51
ชั้น 4 ห้อง 1413
วิริยาลังการ

(ห้องเก็บตัว 1407)

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

14.

708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์
อาคารภาษาต่างประเทศ
ชั้น 3 ห้อง 4202
(ห้องเก็บตัว 4203)

15.

1 - 51

นางสาวณัชชารีย์
ร่มโพธิ์ธารทอง
กิจกรรมพระราช - 087-9741769
วิริยาลังการ
นางสาวธิติมา
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า ปลายเนตร
06.30-08.00 น. 094-8828578

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวนุชนาฏ
ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ราชบวร
อาคารภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพระราช - 089-7901180
1 - 51
ชั้น 2 ห้อง 4103
วิริยาลังการ

(ห้องเก็บตัว 4104)

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
โรงเรี
ย
นกาญจนาภิ
เ
ษกวิ
ท
ยาลั
ย
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
16. 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจาก
26 ธ.ค.61 08.30 –
นางสาวรนิสา
นครปฐม
ณ
อาคารโดมศู
น
ย์
ภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
ลาดับที่ 17.00 น.
ศรีไสยเพชร
อาคารภาษาต่างประเทศ
กิ
จ
กรรมพระราช
1 - 51
089-9954352
ชั้น 2 ห้อง 4108
วิริยาลังการ
Ms. Lu Cai Hong
(ห้องเก็บตัว 4106- 4107)
ลาดับที่ 1-25 085-0646110
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 26-51
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
11.00-12.00 น.
17.

เริ่มการแข่งขันช่วง
บ่าย เวลา 13.00 น.
718 การแข่งขันเล่าเรื่องจาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางจุไรวรรณ
ภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ มาเบ้า
อาคารกาญจนภูมินทร์
กิจกรรมพระราช - 098-3196902
1 - 51
ชั้น 4 ห้อง 1402
วิริยาลังการ
(ห้องเก็บตัว 1403-1404)

18.

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
โรงเรี
ย
นกาญจนาภิ
เ
ษกวิ
ท
ยาลั
ย
การแข่
ง
ขั
น
เล่
า
เรื
อ
่
งจากภาพ
720
26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางลูกจันทร์
นครปฐม
ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ภูวัฒนานนท์
อาคารภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพระราช - 084-1585940
1 - 51
ชั้น 3 ห้อง 4202
วิริยาลังการ
(ห้องเก็บตัว 4203-4204)

19.

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวณัชชารีย์
นครปฐม
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ร่มโพธิ์ธารทอง
อาคารภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพระราช - 087-9741769
1 - 51
ชั้น 3 ห้อง 4207
วิริยาลังการ
นางสาวธิตมิ า ปลายเนตร
(ห้องเก็บตัว 4205-4206)

20. 713 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน ม.4-ม.6

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า 094-8828578
06.30-08.00 น.

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวรนิสา
นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ศรีไสยเพชร
อาคารกาญจนภูมินทร์
กิจกรรมพระราช - 089-9954352
1 - 25
ชั้น 2 ห้องโสตทัศนศึกษา
วิริยาลังการ
Ms. Lu Cai Hong
(ห้องเก็บตัว 1210-1211)

ลาดับที่ 1 - 12 085-0646110
รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 13 - 25
รายงานตัวเวลา
11.00-12.00 น.
เริ่มแข่งขันเวลา
13.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
20. 713 การแข่งขันละครสั้น
(ต่อ)
ภาษาจีน ม.4-ม.6

สถานที่

วันที่
เวลา
รายงานตัว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว
นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์
อาคารกาญจนภูมินทร์
กิจกรรมพระราช 26 - 51
ชั้น 2 ห้องโสตทัศนศึกษา
วิริยาลังการ
(ห้องเก็บตัว 1210-1211)
ลาดับที่ 26 - 38
รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.

ผู้ประสานงาน
นางสาวรนิสา
ศรีไสยเพชร
089-9954352
Ms. Lu Cai Hong
085-0646110

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ลาดับที่ 39 - 51
รายงานตัวเวลา
11.00-12.00 น.
เริ่มแข่งขันเวลา
13.00 น.
21. 714 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว
นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์

อาคารกาญจนภูมินทร์
ชั้น 6 ห้อง 1611
(ห้องเก็บตัว 1612)

1 - 51

นางจุไรวรรณ
มาเบ้า
กิจกรรมพระราช - 098-3196902
วิริยาลังการ

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

22.

715 การแข่งขันละครสั้นภาษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว
นครปฐม
ฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์
อาคารกาญจนภูมมินทร์
ชั้น 6 ห้อง 1611
(ห้องเก็บตัว 1612)

23.

1 - 51

นางสาวณัชชารีย์
ร่มโพธิ์ธารทอง
กิจกรรมพระราช - 087-9741769
วิริยาลังการ
นางสาวธิติมา
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า ปลายเนตร
06.30-08.00 น. 094-8828578

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
716 การแข่งขันละครสั้นภาษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางลูกจันทร์
นครปฐม
เกาหลี ม.4-ม.6
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ภูวัฒนานนท์
อาคารภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพระราช - 084-1585940
1 - 51
ชั้น 2 ห้อง 4101
วิริยาลังการ

(ห้องเก็บตัว 4102)
24. 710 การแข่งขันเขียน
เรียงความภาษาจีน
ม.4-ม.6

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร
นครปฐม
ลาดับที่ 18.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ 089-9954352
อาคารกาญจนภูมินทร์
กิจกรรมพระราช - Ms. Lu Cai Hong
1 - 51
ชั้น 6 ห้อง 1602
085-0646110
วิริยาลังการ

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

25. 711 การแข่งขันเขียน
เรียงความภาษาญี่ปุ่น
ม.4-ม.6

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางจุไรวรรณ
นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ มาเบ้า

อาคารภาษาต่างประเทศ
ชั้น 3 ห้อง 4207

1 - 51

กิจกรรมพระราช- 098-3196902
วิริยาลังการ
ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
เริ่มแข่งขัน 08.30 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
26. 712 การแข่งขันเขียน
เรียงความภาษาเกาหลี
ม.4-ม.6

สถานที่

วันที่

เวลา

รายงานตัว

ผู้ประสานงาน
นางลูกจันทร์
ภูวัฒนานนท์
กิจกรรมพระราช - 084-1585940

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว
นครปฐม
ลาดับที่ 17.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์

อาคารภาษาต่างประเทศ
ชั้น 2 ห้อง 4104

1 - 51

วิริยาลังการ

ร า ย งา น ตั วเ ว ล า
06.30-08.00 น.
27.

เริ่มแข่งขัน 08.30 น.
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 27 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวทัศนีย์
721 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์ ) นครปฐม
ลาดับที่ 18.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ ศรีเที่ยง
อาคารสิรินทร์พัฒนา
กิจกรรมพระราช - 088-9794197
ม.1-ม.3
1 - 51
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
วิริยาลังการ

ชั้น 3

รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.
(ผู้แข่งขันต้องเตรียมกระดาน
ครอสเวิร์ด ตัวเบี้ยอักษร และ
แป้นวางเบี้ยมาด้วย)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 27 ธ.ค.61 08.30 – สถานที่รายงานตัว นางสาวสุภารัตน์
28. 722 การแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด์ ) นครปฐม
ลาดับที่ 18.00 น. ณ อาคารโดมศูนย์ คงวัง
อาคารสิ
ร
น
ิ
ทร์
พ
ฒ
ั
นา
กิจกรรมพระราช - 095-7099815
ม.4-ม.6
1 - 51
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ชั้น 3

วิริยาลังการ

รายงานตัวเวลา
06.30-08.00 น.
(ผู้แข่งขันต้องเตรียมกระดาน
ครอสเวิร์ด ตัวเบี้ยอักษร และ
แป้นวางเบี้ยมาด้วย)

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – การงานอาชีพ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 25 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา ครูกาญจนา
ใช้จากวัสดุธรรมชาติใน ใต้อาคาร 100 ปี
2561 13.00 น. 08.00-08.30 น. บุญสร้อย
ท้องถิ่น ม.1-ม.3
082-4169933
2. 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 26 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา ครูกาญจนา
ใช้จากวัสดุธรรมชาติใน ใต้อาคาร 100 ปี
2561 13.00 น. 08.00-08.30 น. บุญสร้อย
ท้องถิ่น ม.4-ม.6
082-4169933
3. 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 25 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา ครูกาญจนา บุญสร้อย
อาคารพละ โรงยิม ชั้น 2
ม.1-ม.3
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. 082-4169933
4. 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 26 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา ครูกาญจนา บุญสร้อย
อาคารพละ โรงยิม ชั้น 2
ม.4-ม.6
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. 082-4169933
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 27 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา
5. 604 การแข่งขันประดิษฐ์
ครูวิไลวรรณ
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หอประชุม อาคาร 50 ปี
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. อนันรัตน์
ม.1-ม.3
094-4065588
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 27 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา
6. 056 การแข่งขันประดิษฐ์
ครูวิไลวรรณ
บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 หอประชุม อาคาร 50 ปี
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. อนันรัตน์
094-4065588
7. 605 การประกวดโครงงาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 26 ธ.ค. 09.00 น. รายงานตัวเวลา ครูกาญจนา บุญสร้อย
หอประชุมเก่า
อาชีพ ม.1-ม.3
2561 เป็นต้นไป 08.00-08.30 น. 082-4169933
8. 079 การประกวดโครงงาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 27 ธ.ค. 09.00 น. รายงานตัวเวลา ครูกาญจนา บุญสร้อย
หอประชุมเก่า
อาชีพ ม.4-ม.6
2561 เป็นต้นไป 08.00-08.30 น. 082-4169933
9. 606 การแข่งขันการจัดสวนถาด โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 27 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา ครูกาญจนา บุญสร้อย
แบบชื้น ม.1-ม.3
อาคารพละ โรงยิม ชั้น 1
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. 082-4169933
10. 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 25 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา ครูกาญจนา บุญสร้อย
ม.4-ม.6
อาคารพละ โรงยิม ชั้น 1
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. 082-4169933
ครูวิไลวรรณ อนันรัตน์
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 25 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา
11. 607 การประกวดแปรรูป
หอประชุม อาคาร 50 ปี
อาหาร ม.1-ม.3
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. 094-4065588
ครูวิไลวรรณ อนันรัตน์
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 25 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา
12. 100 การประกวดแปรรูป
หอประชุม อาคาร 50 ปี
อาหาร ม.4-ม.6
12.00 น. 08.00-08.30 น. 094-4065588

2561

13. 623 การแข่งขันทาอาหาร
น้าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.1-ม.3
14. 624 การแข่งขันทาอาหาร
น้าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.4-ม.6
15. 609 การแข่งขันทาอาหารคาว

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 26 ธ.ค.

09.00 - รายงานตัวเวลา ครูวิไลวรรณ
อาคารโรงอาหาร ชั้นบน
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. อนันรัตน์
094-4065588
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 27 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา
ครูวิไลวรรณ
อาคารโรงอาหาร ชั้นบน
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. อนันรัตน์
094-4065588
ครูวิไลวรรณ อนันรัตน์
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 25 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา
หวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 อาคารโรงอาหาร ชั้นล่าง
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. 094-4065588
16. 115 การแข่งขันทาอาหารคาว โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 27 ธ.ค. 09.00 - รายงานตัวเวลา ครูวิไลวรรณ อนันรัตน์
หวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 อาคารโรงอาหาร ชั้นล่าง
2561 12.00 น. 08.00-08.30 น. 094-4065588

ที่
ID
รายการแข่งขัน
17. 610 การแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้ ม.1-ม.3
18. 123 การแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้ ม.4-ม.6

สถานที่

วันที่
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 26 ธ.ค.
หอประชุม อาคาร 50 ปี
2561
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 26 ธ.ค.
หอประชุม อาคาร 50 ปี
2561

เวลา
รายงานตัว
09.00 - รายงานตัวเวลา
12.00 น. 08.00-08.30 น.
09.00 - รายงานตัวเวลา
12.00 น. 08.00-08.30 น.

ผู้ประสานงาน
ครูวิไลวรรณ อนันรัตน์

094-4065588
ครูวิไลวรรณ อนันรัตน์

094-4065588

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนสิรนิ ธรราชวิทยาลัย
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายอมเรศ
1. 080 การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic อาคาร 4 ชั้น 3
ลาดับที่ 12.00 น. บริเวณลานโดม ชาตรูปะชีวิน
ห้องคอมพิวเตอร์ 4, 5
Strip) ม.1-ม.3
1 - 51
เวลา07.00087-6805948
09.00 น.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายริปอง
2. 040 การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D อาคาร 4 ชั้น 3
ลาดับที่ 14.00 น. บริเวณลานโดม กัลติวาณิชย์
Animation) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 0, 1
1 - 51
เวลา07.00081-4346617
09.00 น.
3. 053 การแข่งขันการออกแบบ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายปองพล
อาคาร 4 ชั้น 3
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
ลาดับที่ 12.00 น. บริเวณลานโดม วาสบุญมา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2, 3
1 - 51
เวลา07.00080-0239205
ม.1-ม.3
09.00 น.
4. 635 การแข่งขันการออกแบบ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายปองพล
อาคาร 4 ชั้น 3
สิ่งของเครื่องใช้ด้วย
ลาดับที่ 12.00 น. บริเวณลานโดม วาสบุญมา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2, 3
1 - 51
เวลา07.00080-0239205
ม.4-ม.6
09.00 น.
5. 063 การแข่งขันการสร้างเกม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นางสาวน้าว้า
อาคาร 4 ชั้น 3
สร้างสรรค์จาก
ลาดับที่ 14.00 น. บริเวณลานโดม ลับจันทร์
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 4, 5
1 - 51
เวลา07.00095-5961550
09.00 น.
6. 064 การแข่งขันการสร้างเกม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายริปอง
อาคาร 4 ชั้น 3
สร้างสรรค์จาก
ลาดับที่ 14.00 น. บริเวณลานโดม กัลติวาณิชย์
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 4, 5
1 - 51
เวลา07.00081-4346617
09.00 น.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายณรงค์
7. 634 การแข่งขันการสร้าง
Motion Infographic อาคาร 4 ชั้น 1
ลาดับที่ 14.00 น. บริเวณลานโดม เถาว์เกตุ
ห้องอาเซียน
ม.4-ม.6
1 - 51
เวลา07.00086-3371558
09.00 น.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นางสาวณัฐนันท์
8. 114 การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Text อาคาร 4 ชั้น 3
ลาดับที่ 12.00 น. บริเวณลานโดม พงษ์ธนาวิสิฐ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2, 3
Editor ม.1-ม.3
1 - 51
เวลา07.00086-4090925
09.00 น.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว น.ส.พลอยไพลิน
9. 104 การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web อาคาร 4 ชั้น 3
ลาดับที่ 12.00 น. บริเวณลานโดม ศรีอ่าดี
ห้องคอมพิวเตอร์ 0, 1
Editor ม.1-ม.3
1 - 51
เวลา07.00081-2526444
09.00 น.
10. 089 การแข่งขันการสร้าง Web โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายอภิชาติ
Applications ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 3
ลาดับที่ 14.00 น. บริเวณลานโดม เขตอนันต์
ห้องคอมพิวเตอร์ 0, 1
1 - 51
เวลา07.00089-1049814
09.00 น.

ที่
ID
รายการแข่งขัน
การแข่
งขันการเขียน
11. 121

สถานที่

โปรแกรมด้วย
อาคาร 4 ชั้น 1
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องอาเซียน

12. 125 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
13. 126 การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
14. 134 การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6

วันที่

เวลา

รายงานตัว

ผู้ประสานงาน

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว นายสราวุธ

ลาดับที่ 12.00 น. บริเวณลานโดม
1 - 51
เวลา07.0009.00 น.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 26 ธ.ค.61 09.00 น. สถานที่รายงานตัว
อาคาร 5 ชั้น 2-3
ลาดับที่ เป็นต้นไป บริเวณลานโดม
ห้อง 522 – 527
1 - 51
เวลา07.00ห้อง 532 – 537
09.00 น.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 27 ธ.ค.61 09.00 น. สถานที่รายงานตัว
อาคาร 5 ชั้น 2-3
ลาดับที่ เป็นต้นไป บริเวณลานโดม
ห้อง 522 – 527
1 - 51
เวลา07.00ห้อง 532 – 537
09.00 น.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
อาคาร 4 ชั้น 1
ลาดับที่ 14.00 น. บริเวณลานโดม
ห้องอาเซียน
1 - 51
เวลา07.0009.00 น.

เอี่ยมสวัสดิ์
063-6262983
นางสาวขนิษฐา
โสมโสภา
096-8605830
นางสาวขนิษฐา
โสมโสภา
096-8605830
นายอมเรศ
ชาตรูปะชีวิน
087-6805948

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กิจกรรม หุ่นยนต์
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 22 ธ.ค. 08.30 - รายงานตัวเวลา
นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
1. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 หอประชุม อาคาร 50 ปี
2561 21.00 น. 07.30-08.30 น. 092-2491881
เริ่มแข่งขันเวลา
09.00 น.
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 23 ธ.ค. 08.30 - รายงานตัวเวลา
นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
2. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 หอประชุม อาคาร 50 ปี
2561 21.00 น. 07.30-08.30 น. 092-2491881
เริ่มแข่งขันเวลา
09.00 น.
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 22 ธ.ค. 08.30 - รายงานตัวเวลา
นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์
หอประชุม อาคาร 50 ปี
ระดับกลาง ม.1-ม.3
2561 21.00 น. 07.30-08.30 น. 092-2491881
เริ่มแข่งขันเวลา
09.00 น.
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 23 ธ.ค. 08.30 - รายงานตัวเวลา
นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์
หอประชุม อาคาร 50 ปี
ระดับกลาง ม.4-ม.6
2561 21.00 น. 07.30-08.30 น. 092-2491881
เริ่มแข่งขันเวลา
09.00 น.
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 22 ธ.ค. 08.30 - รายงานตัวเวลา
นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
5. 682 การแข่งขันหุ่นยนต์
หอประชุม อาคาร 50 ปี
ระดับสูง ม.1-ม.3
2561 21.00 น. 07.30-08.30 น. 092-2491881
เริ่มแข่งขันเวลา
09.00 น.
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 23 ธ.ค. 08.30 - รายงานตัวเวลา
นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
6. 683 การแข่งขันหุ่นยนต์
หอประชุม อาคาร 50 ปี
ระดับสูง ม.4-ม.6
2561 21.00 น. 07.30-08.30 น. 092-2491881
เริ่มแข่งขันเวลา
09.00 น.
นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
7. 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 22 ธ.ค. 08.30 - รายงานตัวเวลา
หอประชุม อาคาร 50 ปี
ม.1-ม.3
2561 21.00 น. 07.30-08.30 น. 092-2491881
เริ่มแข่งขันเวลา
09.00น.
นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร
8. 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 23 ธ.ค. 08.30 - รายงานตัวเวลา
หอประชุม อาคาร 50 ปี
ม.4-ม.6
2561 21.00 น. 07.30-08.30 น. 092-2491881
เริ่มแข่งขันเวลา
09.00 น.

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25- 27 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
1. 191 การแข่งขันการจัดการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว จ่าเอกสมศักดิ์
ค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สมโภชบวรนิเวศศาลายา ลาดับที่ 12.00 น. ณ กองอานวยการ สงกา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 - 51
ข้างสนามฟุตบอล 081-8022016
สนามฟุตบอล
เวลา 07.00 08.00 น.
2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว จ่าเอกสมศักดิ์
เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ลาดับที่ 10.30 น. ณ กองอานวยการ สงกา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 - 51
ข้างสนามฟุตบอล 081-8022016
สนามฟุตบอล
เวลา 07.00 08.00 น.
3. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภา โรงเรียนรัตนโกสินทร์
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว จ่าเอกสมศักดิ์
นักเรียน ม.1-ม.6
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ลาดับที่ 16.30 น. ณ หน้าอาคาร 2 สงกา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 – 25
เวลา 07.00 - 081-8022016
อาคาร 2 ชั้น 1
09.00 น.
**ส่งเอกสาร จานวน
ห้องรัตนาคาร
26 ธ.ค.61
5 เล่ม ภายในวันที่ 11
ลาดับที่
ธ.ค.61 ที่ ร.ร.
26 - 51
รัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา**

4.

202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว จ่าเอกสมศักดิ์
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ลาดับที่ 16.30 น. ณ หน้าอาคาร 1 สงกา
Counselor: YC) ม.1-ม.3 ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 - 51
เวลา 07.00 - 081-8022016
อาคาร 1 ชั้น 1
09.00 น.
**ส่งเอกสาร จานวน
ห้อง 111
5 เล่ม ภายในวันที่ 11
ธ.ค.61 ที่ ร.ร.
รัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา**

5.

203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว จ่าเอกสมศักดิ์
เพื่อนที่ปรึกษา (Youth
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ลาดับที่ 16.30 น. ณ หน้าอาคาร 1 สงกา
Counselor: YC) ม.4-ม.6 ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 - 51
เวลา 07.00 - 081-8022016
อาคาร 1 ชั้น 1
09.00 น.
ห้อง 111
**ส่งเอกสาร
จานวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 11
ธ.ค.61 ที่ ร.ร.
รัตนโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา**

ที่
6.

7.

8.

9.

ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
การประกวดหนั
ง
สื
อ
เล่
ม
เล็
ก
206
โรงเรียนรัตนโกสินทร์
26 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ม.1-ม.3
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ลาดับที่ 15.00 น. ณ หน้าศาลาท่า
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 - 51
ตาหนัก
หอประชุม
เวลา 07.00 09.00 น.
207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก โรงเรียนรัตนโกสินทร์
27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ม.4-ม.6
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ลาดับที่ 15.00 น. ณ หน้าศาลาท่า
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 - 51
ตาหนัก
หอประชุม
เวลา 07.00 09.00 น.
625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
25 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สมโภชบวรนิเวศศาลายา ลาดับที่ 16.30 น. ณ บริเวณข้าง
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 - 34
ห้องสมุด
ห้องสมุด
เวลา 07.00 26 ธ.ค.61
08.30 น.
ลาดับที่
35 - 51
626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
26 ธ.ค.61 13.00- สถานที่รายงานตัว
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 สมโภชบวรนิเวศศาลายา ลาดับที่ 16.30 น. ณ บริเวณข้าง
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
1 - 17
ห้องสมุด
ห้องสมุด
รายงานตัวเวลา
12.00 - 13.00 น.
เริ่มแข่งขัน เวลา
13.00น. เป็นต้นไป

27 ธ.ค.61 09.00- สถานที่รายงานตัว
ลาดับที่ 16.30 น. ณ บริเวณข้าง
18 - 51
ห้องสมุด
รายงานตัว เวลา
07.00 - 08.30 น.

ผู้ประสานงาน
จ่าเอกสมศักดิ์
สงกา
081-8022016
จ่าเอกสมศักดิ์
สงกา
081-8022016
จ่าเอกสมศักดิ์
สงกา
081-8022016

จ่าเอกสมศักดิ์
สงกา
081-8022016

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรวม – ภาษาไทย
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 13.00 –
นางสาวสุภาพร ตาตะ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
ประเภทบกพร่องทางการ อาคาร 2 ห้อง 213
2561 15.30 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 091–7251695
เวลา 12.00-13.00 น. นางสาวพิมพิศา สว่างศรี
เห็น ม.1-ม.3
085-2560602
สถานที
่
ร
ายงานตั
ว
2. 615 การแข่งขันการเล่านิทาน โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
นางสาวสุภาพร ตาตะ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
ประเภทบกพร่องทาง อาคาร 2 ห้อง 213
2561 12.00 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 091–7251695
เวลา 08.00-09.00 น. นางสาวพิมพิศา สว่างศรี
สติปัญญา ม.1-ม.3
085-2560602
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
โรงเรี
ย
นโพรงมะเดื
อ
่
วิ
ท
ยาคม
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน
25 ธ.ค. 13.00 –
นางสาวสุภาพร ตาตะ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
อาคาร
2
ห้
อ
ง
215
ประเภทบกพร่องทาง
2561 15.30 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 091–7251695
เวลา 12.00-13.00 น. นางสาวพิมพิศา สว่างศรี
ร่างกายฯ ม.1-ม.3
085-2560602
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
4. 154 การแข่งขันการเล่านิทาน โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 26 ธ.ค. 09.00 –
นางสาวสุภาพร ตาตะ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
ประเภทบกพร่องทางการ อาคาร 2 ห้อง 213
2561 15.30 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 091–7251695
เวลา 08.00-09.00 น. นางสาวพิมพิศา สว่างศรี
เรียนรู้ ม.1-ม.3
085-2560602
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
นางสาวสุภาพร ตาตะ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
ประเภทนักเรียนออทิสติก อาคาร 2 ห้อง 215
2561 12.00 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 091–7251695
เวลา 08.00-09.00 น. นางสาวพิมพิศา สว่างศรี
ม.1-ม.3
085-2560602
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
การแข่
ง
ขั
น
การจั
ด
ท
าหนั
ง
สื
อ
โรงเรี
ย
นโพรงมะเดื
อ
่
วิ
ท
ยาคม
6. 186
25 ธ.ค. 09.00 –
นางวิมลพรรณ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง หอประชุม
2561 15.30 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล จงสุขมีทรัพย์
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เวลา 08.00-09.00 น. 084 – 4245504
นางยุภา ศรีโพธิ์
086-0691263
7. 187 การแข่งขันการจัดทาหนังสือ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 – สถานที่รายงานตัว
นางวิมลพรรณ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง หอประชุม
2561 15.30 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล จงสุขมีทรัพย์
ทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
เวลา 08.00-09.00 น. 084 – 4245504
นางยุภา ศรีโพธิ์
086 - 0691263

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรวม – ศิลปะ
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
1. 238 การแข่งขันการวาดภาพ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
นางสาวสุภาพร ตาตะ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
ระบายสี ประเภทบกพร่อง อาคาร 2 ห้อง 222
2561 12.00 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 091–7251695
2.

3.

4.

ทางการได้ยิน ม.1-ม.3

เวลา 08.00-09.00 น.

021 การแข่งขันการวาดภาพ

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
ระบายสี ประเภทบกพร่อง อาคาร 2 ห้อง 223, 224 2561 12.00 น.
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3

สถานที่รายงานตัว
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
เวลา 08.00-09.00 น.

025 การแข่งขันการวาดภาพ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 26 ธ.ค. 09.00 –
ระบายสี ประเภทบกพร่อง อาคาร 2 ห้อง 223
2561 12.00 น.
ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

สถานที่รายงานตัว
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
เวลา 08.00-09.00 น.

027 การแข่งขันการวาดภาพ

สถานที่รายงานตัว
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
เวลา 08.00-09.00 น.

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –

ระบายสี ประเภทบกพร่อง อาคาร 2
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ห้อง 225, 226, 227

2561 12.00 น.

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 26 ธ.ค. 09.00 –
ระบายสี ประเภทออทิสติก อาคาร 2
2561 12.00 น.
ม.1-ม.3
ห้อง 224, 225

สถานที่รายงานตัว
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
เวลา 08.00-09.00 น.

6.

051 การประกวดการขับร้องเพลง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง อาคาร 3 ห้องสมุด
2561 12.00 น.
ทางการเห็น ม.1-ม.3

สถานที่รายงานตัว
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
เวลา 08.00-09.00 น.

7.

059 การประกวดการขับร้องเพลง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง อาคาร 3 ห้องสมุด
2561 12.00 น.

5.

029 การแข่งขันการวาดภาพ

ทางสติปัญญา ม.1-ม.3

8.

075 การประกวดการขับร้องเพลง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง อาคาร 3 ห้องสมุด
2561 12.00 น.
ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

9.

078 การประกวดการขับร้องเพลง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง อาคาร 3 ห้องสมุด
2561 12.00 น.
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602
นางสาวสุภาพร ตาตะ
091–7251695
นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602
นางสาวสุภาพร ตาตะ
091–7251695
นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602
นางสาวสุภาพร ตาตะ
091–7251695
นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602
นางสาวสุภาพร ตาตะ
091–7251695
นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602
นางวิมลพรรณ
จงสุขมีทรัพย์
084 – 4245504
นางยุภา ศรีโพธิ์
086-0691263
สถานที่รายงานตัว
นางวิมลพรรณ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล จงสุขมีทรัพย์
เวลา 08.00-09.00 น. 084 – 4245504
นางยุภา ศรีโพธิ์
086-0691263
สถานที่รายงานตัว
นางวิมลพรรณ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล จงสุขมีทรัพย์
เวลา 08.00-09.00 น. 084 – 4245504
นางยุภา ศรีโพธิ์
086-0691263
สถานที่รายงานตัว
นางวิมลพรรณ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล จงสุขมีทรัพย์
เวลา 08.00-09.00 น. 084 – 4245504
นางยุภา ศรีโพธิ์
086-0691263

ที่
ID
รายการแข่งขัน
การประกวดการขั
บร้อง
10. 081

สถานที่

วันที่

เวลา

ผู้ประสานงาน
นางวิมลพรรณ
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท อาคาร 3 ห้องสมุด
2561 12.00 น.
จงสุขมีทรัพย์
บกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
084 – 4245504
นางยุภา ศรีโพธิ์
086-0691263
11. 082 การประกวดการขับร้องเพลง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 26 ธ.ค. 09.00 – สถานที่รายงานตัว
นางสาวสุภาพร ตาตะ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง อาคาร 3 ห้องสมุด
2561 12.00 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 091–7251695
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –

ทางการเห็น ม.4-ม.6

เวลา 08.00-09.00 น.

12. 083 การประกวดการขับร้องเพลง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 26 ธ.ค. 09.00 –
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง อาคาร 3 ห้องสมุด
2561 12.00 น.
ทางสติปัญญา ม.4-ม.6

13.

รายงานตัว

สถานที่รายงานตัว
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
เวลา 08.00-09.00 น.

085 การประกวดการขับร้องเพลง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 26 ธ.ค. 09.00 –
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง อาคาร 3 ห้องสมุด
2561 12.00 น.
ทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

สถานที่รายงานตัว
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
เวลา 08.00-09.00 น.
สถานที่รายงานตัว
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
เวลา 08.00-09.00 น.

นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602
นางสาวสุภาพร ตาตะ
091–7251695
นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602
นางสาวสุภาพร ตาตะ
091–7251695
นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602
14. 086 การประกวดการขับร้องเพลง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 26 ธ.ค. 09.00 – สถานที่รายงานตัว
นางสาวสุภาพร ตาตะ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง อาคาร 3 ห้องสมุด
2561 12.00 น. บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 091–7251695
ทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

15. 093 การประกวดการขับร้อง

เวลา 08.00-09.00 น.

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 26 ธ.ค. 09.00 –

เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท อาคาร 3 ห้องสมุด
บกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

2561 12.00 น.

สถานที่รายงานตัว
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
เวลา 08.00-09.00 น.

นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602
นางสาวสุภาพร ตาตะ
091–7251695
นางสาวพิมพิศา สว่างศรี

085-2560602

ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
***********************************
กลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนที่รับผิดชอบ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
รายงานตัว
ผู้ประสานงาน
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
1. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วย โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
นางวิมลพรรณ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
โปรแกรม Paint ประเภท อาคาร 3 ห้อง คอม 3
2561 12.00 น. บริเวณสนามบาสเก็ต จงสุขมีทรัพย์
บกพร่องทางสติปัญญา
บอล เวลา 08.00084 – 4245504
ไม่กาหนดช่วงชั้น
09.00 น.
นางยุภา ศรีโพธิ์
086-0691263
สถานที
่
ร
ายงานตั
ว
2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วย โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
นางวิมลพรรณ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
โปรแกรม Paint ประเภท อาคาร 3 ห้อง คอม 3
2561 12.00 น. บริเวณสนามบาสเก็ต จงสุขมีทรัพย์
บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่
บอล เวลา 08.00084 – 4245504
กาหนดช่วงชั้น
09.00 น.
นางยุภา ศรีโพธิ์
086-0691263
สถานที
ร
่
ายงานตั
ว
3. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วย โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 25 ธ.ค. 09.00 –
นางวิมลพรรณ
ณ เต้นประชาสัมพันธ์
โปรแกรม Paint ประเภท อาคาร 3 ห้อง คอม 1
2561 12.00 น. บริเวณสนามบาสเก็ต จงสุขมีทรัพย์
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่
บอล เวลา 08.00084 – 4245504
กาหนดช่วงชั้น
09.00 น.
นางยุภา ศรีโพธิ์
086-0691263

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

