
สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

 ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 - ม.3 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1165 
2. โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1166 
3. โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2 อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 1264 
4. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 1265 
5. โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1171 
6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1172 
7. โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1173 
8. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1174 
9. โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1175 
10. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1176 
11. โรงเรียนวัดพุทธบูชา อาคาร 12 ชั้น 7 ห้อง 1273 
12. โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 12 ชั้น 7 ห้อง 1274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 - ม.3 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
2. โรงเรียนพัทลุง อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1155 
3. โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1156 
4. โรงเรียนหนองไผ่ อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1253 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1254 
6. โรงเรียนสวีวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
7. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1255 
8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
9. โรงเรียนคลองลานวิทยา อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1256 
10. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1257 
11. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1162 
12. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.4 - ม.6 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนบุญวัฒนา อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1172 
2. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
3. โรงเรียนเมืองคง อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1173 
4. โรงเรียนพิมายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
5. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1174 
6. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1175 
7. โรงเรียนสวีวิทยา  อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
8. โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
9. โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1176 
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
11. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน อาคาร 12 ชั้น 7 ห้อง 1273 
12. โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.1 - ม.3 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
2. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อาคาร 12 ชั้น 7 ห้อง 1274 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 12 ชั้น 7 ห้อง 1275 
4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
5. โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อาคาร 12 ชั้น 7 ห้อง 1276 
6. โรงเรียนโยธินบ ารุง อาคาร 12 ชั้น 7 ห้อง 1277 
7. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
8. โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
9. โรงเรียนแม่แตง อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 
10. โรงเรียนไทรน้อย อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143 
11. โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1144 
12. โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 - 19.00 น. 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ม.4 - ม.6 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
2. โรงเรียนพิมายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
3. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
5. โรงเรียนทุ่งสง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
6. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1257 
7. โรงเรียนสวีวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
8. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1162 
9. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
10. โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1163 
11. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1164 
12. โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - ม.3 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1146 
2. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1243 
3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
4. โรงเรียนพิมายวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
5. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
6. โรงเรียนสตรีทุ่งสง อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1244 
7. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
8. โรงเรียนสวีวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
9. โรงเรียนหินกองวิทยาคม อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1245 
10. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
11. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1246 
12. โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 - 19.00 น. 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 - ม.6 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
2. โรงเรียนเพชรละครวิทยา อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1166 
3. โรงเรียนทุ่งสง อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
4. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 1263 
5. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
6. โรงเรียนสวีวิทยา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
7. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
8. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 1264 
9. โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 4 หอประชุมสมภาพฯ 
10. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 1265 
11. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 12 ชั้น 6 ห้อง 1266 
12. โรงเรียนสตึก อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 1171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4 - ม.6 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 
2. โรงเรียนกันตังพิทยากร อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143 
3. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1144 
4. โรงเรียนนครไทย อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1145 
5. โรงเรียนพัทลุง อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1146 
6. โรงเรียนเลิงนกทา อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1243 
7. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1244 
8. โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธ ิ อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1245 
9. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1246 
10. โรงเรียนโพฒิสารศึกษา อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1152 
11. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1153 
12. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1 - ม.6 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนเจริญวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 
2. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143 
3. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1144 
4. โรงเรียนบึงพะไล อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1145 
5. โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1146 
6. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1243 
7. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1244 
8. โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1245 
9. โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 1246 
10. โรงเรียนไทรน้อย อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1152 
11. โรงเรียนวังกรดพิทยา อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1153 
12. โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สพม. 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ 

ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 
หมวดหมู่ : ศิลปะ - นาฏศิลป์ 

 

รายการแข่งขัน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1 - ม.6 

ที ่ โรงเรียน ห้องพัก/ห้องแต่งตัวครูและนักเรียน 
1. โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1155 
2. โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อาคาร 11 ชั้น 5 ห้อง 1156 
3. โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1253 
4. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1254 
5. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1255 
6. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1256 
7. โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา อาคาร 12 ชั้น 5 ห้อง 1257 
8. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1162 
9. โรงเรียนหัวถนนวิทยา อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1163 
10. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1164 
11. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1165 
12. โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อาคาร 11 ชั้น 6 ห้อง 1166 

 


