รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรม
การจัดการศึกษาปฐมวัย
1.การปั น้ ดินน ้ามัน
2.การสร้ างภาพด้วยการฉีด ตัด ปะกระดาษ
การจัดการศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
2.1กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้ อย สพฐ.
1.การแข่งขันเครื่ องร่ อนกระดาษพับ
2.การแข่งขันเครื่ องร่ อน ประเภทร่ อนไกล
3.การแข่งขันเครื่ องร่ อน ประเภทร่ อนนาน
4.การแข่งขันเครื่ องบินพลังยาง ประเภท
บินนาน
5.การแข่งขันเครื่ องบินพลังยาง ประเภท
บินไกล
2.2กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่แข่งขัน
ชื่อโรงเรี ยน
เบอร์ โทรศัพท์
โรงเรี ยนสตรีวิทยา
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โรงเรียนนายเรือ
อากาศ อาคารรณ
นภากาศ

เบอร์ โทรศัพท์
089-795-5805
081-414-3514
089-693-4403

พรชัย ถาวรนาน

089-501-7114

บรรเจอดพร สู่แสนสุข
นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์

089-678-1499
081-906-2211

นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์

081-3831889

นายศุภวิทย์ สงคง

081-455-3643

รสรันย์ ฐิ ติเศรษฐโสภณ
วีระพงศ์ ประดิษฐ์

090-785-3647
089-989-7782

02-907-7910
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1.ภาพยนตร์ สั ้น
2.มารยาทไทย
2.3กลุ่มศิลปะ

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-นามสกุล
อ.ภาวิณี แสนทวีสขุ
อ.ประภาพรรณ แม้นสมุทร
อ.อนัญญา นวารัตน์

โรงเรี ยนสตรีวิทยา
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1.การแข่งขัน”ศิลป์สร้ างสรรค์”
2.การแข่งขันวาดภาพระบายสี
3.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
4.การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
5.การสร้ างสรรค์ภาพด้ วยการปะติด
6.การแข่งขันวาดภาพลายเส้ น
7.การแข่งขันประติมากรรม
สาระดนตรี

8.การแข่งขันเดี่ยวดนตรี ไทยและขับร้ อง
8.1เดี่ยวระนาดเอก
8.2เดี่ยวระนาดทุ้ม
8.3เดี่ยวฆ้ องวงใหญ่
8.4 เดี่ยวฆ้ องวงเล็ก
8.5 เดี่ยวซอด้ วง
8.6 เดี่ยวซออู้
8.7 เดี่ยวจะเข้
8.8 เดี่ยวขิม 7 หย่อง
8.9 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
8.10 ขับร้ องเพลงไทย
9.การแข่งขันวงดนตรี ไทย
9.1 วงเครื่ องสายวงเล็ก
9.2 วงปี่ พาทย์ไม้ นวมผสมเครื่ องสายเครื่ อง
เดี่ยว
9.3วงปี่ พาทย์ไม้ แข็งเครื่ องคู่
9.4 วงอังกะลุง
10การแข่งขันวงดนตรี สตริ ง
11.การแข่งขันวงดนตรี ลกู ทุ่ง
11.1ประเภททีม ก
11.2 ประเภททีม ข
12.การแข่งขันขับร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง

12.1 ชาย
12.2 หญิง
13.การแข่งขันขับร้ องเพลงไทยลูกกรุง
13.1 ชาย
13.2 หญิง
14.การแข่งขันขับร้ องเพลงสากล
14.1 ชาย
14.2 หญิง
15.การแข่งขันร้ องเพลงพระราชนิพนธ์
15.1 ชาย

โรงเรี ยนมัธยม
สังคีต

02-907-7910 นายขจรศิษฎ์ ชุมพร

0571

02-907-7910
โรงเรี ยนมัธยม
สังคีต

โรงเรี ยนนวมินทราชู
ทิศ เตรี ยม
อุดมศึกษาน้ อม
เกล้ า

081-346-

02-3720228

15.2 หญิง
16.การประกวดขับขานประสานเสียง
สาระนาฏศิลป์
17.การแข่งขันราวงมาตรฐาน
18.การแข่งขันระบามาตรฐาน
19.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
20.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้ างสรรค์
21.การแข่งขันการแสดงตลก
22.การแข่งขันมายากล
2.4 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้ จากวัสดุ
ธรรมชาติ
ในท้ องถิ่น
2.การแข่งขันจักสานไม้ ไผ่
3.การแข่งขันประดิษฐ์ ดอกไม้ ใบตอง
3.1 พานพุ่มสักการะ
3.2 กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
3.3บายศรี ส่ขู วัญ
4.การแข่งขันโครงงานอาชีพ
5.การแข่งขันจัดสวนถาด
5.1การจัดสวนถาดแบบแห้ ง
5.2 การจัดสวนถาดแบบชื ้น
5.3 การจัดสวนแก้ ว
6.การแข่งขันแปรรูปอาหาร
7.การแข่งขันทาอาหาร
น ้าพริ ก ผักสด เครื่ องเคียง
8.การแข่งขันทาอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)
9.การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
2.5กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์ )
1.การแข่งขันวาดภาพด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2.การแข่งขันสร้ างการ์ ตนู แอนิเมชัน่

โรงเรี ยนมัธยม
สังคีต

02-532-0571 นายธราพรศ์ พรหมแจ้ ง
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02-907-7910 นางจารุรัตน์ เข็มลาย

081-581-3537

นางจารุรัตน์ เข็มลาย

081-581-3537

โรงเรี ยนกาญจนา
ภิเษก นครปฐม
โรงเรี ยน
รัตนโกสินทร์ สมโภช
ฯ

โรงเรี ยนสวน
กุหลาบ นนทบุรี

02-431-3611 นางนุชนาถ ศิวเสน
นายชาญณรงค์ ยล
ประเสริ ฐ
นางมารศรี ขันธควร
นางนุชนาถ ศิวเสน
นายประชา วุฒวิ ฒ
ั นานุกูล
นางสาวพัชรา กิจปฐม
มงคล
นางสุพิชฌาย์ แป้งทา
02-415-2312
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย

02-583-8029
02-961-8891

081-612-7780

(2D Animation)
3.การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่ องใช้ ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.การแข่งขันสร้ างเกมสร้ างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์
5.การแข่งขันสร้ างหนังสืออิเลกทรอนิกส์
(E-Book)
6.การแข่งขันการใช้ โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation)
7.การแข่งขันการสร้ าง Webpage ประเภท

โรงเรี ยนหอวัง
02-583-0685
นนทบุรี
02-583-7345
โรงเรี ยนปากเกร็ ด 02-571-7373
02-920โรงเรี ยนโพธินิมิต
1387
โรงเรี ยนบางบัวทอง

CMS

8.การแข่งขันการสร้ าง Webpage ประเภท
Web Editor
9.การแข่งขันการสร้ าง Webpage ประเภท
Text Egitor
10.การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้ วย

ภาษาคอมพิวเตอร์
11.การแข่งขันการประกวดโครงงานด้วย
คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์
12.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
2.5กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(หุ่นยนต์)
1.การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
2.การประกวดโครงงานหุน่ ยนต์
2.6กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1.1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1.2 การใช้ เข็มทิศและการคาดคะเนและ
สะกดรอย
1.3 การจัดการค่ายพักแรม
1.4 การสร้ างอุปกรณ์เพื่อให้ บริการ
2.กิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
2.1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ศูนย์การค ้าเซียร์
รังสิต

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
จังหวัด ชลบุรี

โรงเรี ยนสตรีวิทยา
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พรชัย ถาวรนาน

089-501-7114

038-311-132 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร

089-634-2488

02-907-7910 พ.จ.อ.แดงรัตน์ชยั คงสม

086-006-2383

