ที่
1
2
3

4
5

รายชื่อผู้รับผิดชอบและประสานงานกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
กลุ่มสาระ
หมายเลข
สถานที่แข่งขัน
ชื่อ-นามสกุล
การเรียนรู้
โทรศัพท์
ภาษาไทย
รร.มาลาสวรรค์พิทยา
นายสมโภช อินทปัญญา
083-007-0524
อ.บ้านนา จ.นครนายก
นางวาสนา รอดประเสริฐ
089-246-4879
นางจุฑามาศ สายทิพย์วดี
095-516-9973
คณิตศาสตร์
รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” นายมนูกิจ บ้านเล้า
081-000-1249
อ.บ้านนา จ.นครนายก
นายสิทธิชัย พรมประเสริฐ
087-083-4952
วิทยาศาสตร์
รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า นางลัดดาวัลย์ บัวเพ็ญ
084-091-5715
นางศรีผกา จันทร์ศรี
081-945-5672
รร.นครนายกวิทยาคม
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล
081-818-7643
อ.เมือง จ.นครนายก
นางณัฐพร แสงศศิธร
089-486-0451
นายวีระโชติ ทับพยุง
086-822-8204
นักบินน้อย
รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
081-377-0761
สพฐ.
อ.เมือง จ.นครนายก
นายสุริยา จันทร์ประสพโชค
089-608-1352
สังคมศึกษาฯ มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
089-245-8386
คณะกายภาพบาบัด
นางยิ่งลักษณ์ เพียรพิทักษ์
095-609-3389
(เพลงคุณธรรม)
นางสาวนัทธมน เกิดกุล
084-714-2327
มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
089-245-8386
คณะเภสัชศาสตร์
นางสาววลัยลักษณ์ ดีชื่น
086-707-4409
(โครงงานคุณธรรม)
นางสาวศุภยา แก้วปิยทรัพย์
090-416-5944
มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
089-245-8386
คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวจีรพร พานทอง
081-695-1839
(ภาพยนต์สั้น)
นายสุขรัก สร้อยทอง
081-456-6536
มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
089-245-8386
คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวธัญญารัตน์ ช้างสุวรรณ 087-747-4225
(ละครคุณธรรม)

ที่

6

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
(ต่อ)

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก
คณะกายภาพบาบัด
(ละครประวัติศาสตร์)
มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก
คณะกายภาพบาบัด
(เล่านิทานคุณธรรม)
มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก
คณะเภสัชศาสตร์
(มารยาทไทย)
มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก
คณะเภสัชศาสตร์
(สวดมนต์แปล)

นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
นายธีรพงษ์ จันดีสา

หมายเลข
โทรศัพท์
089-245-8386
099-335-2029

นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
นางไกรวัลย์ ศรีสิทธิกุล
นายมนต์เทพ สุดใจ
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
นางศศิธร เมธีจิรัฐติกุล
นางสาวศศิธร สมหมาย
นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
นายเอกรินทร์ อานวยจิตร

089-245-8386
089-995-8022
089-750-5250
089-245-8386
090-934-8767
086-110-5851
089-245-8386
081-158-4976

รร.ปากพลีวิทยาคาร
อ.ปากพลี จ.นครนายก
(แอโรบิก)
ที่ว่าการอาเภอปากพลี
อ.ปากพลี จ.นครนายก
(คีตะมวยไทย)
รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง
อ.เมือง จ.นครนายก

นายองอาจ พุ่มมี
นายสมเกียตริ จิตรงาม

086-079-0168
081-861-5062

นายองอาจ พุ่มมี
นายวุฒิพงษ์ บุญสนอง

086-079-0168
094-068-9993

นายองอาจ พุ่มมี
นางมลฑาทิพย์ ประสมสุข

086-079-0168
083-587-9926

สถานที่แข่งขัน

ชื่อ-นามสกุล

(ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา-มวย ม.1-3)

รร.เทศบาล 3 บ้านต่าบุญศิริ

นายองอาจ พุ่มมี
(ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา-มวย ม.4-6) นายเทวินทร์ หาญวีระกุล
รร.นครนายกวิทยาคม
นายองอาจ พุ่มมี
อ.เมือง จ.นครนายก
นายชัยรัตน์ อินทวงษ์
(ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา)

086-079-0168
091-190-3839
086-079-0168
097-042-6929

ที่
7
8

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)
ศิลปะ
(ดนตรี)

สถานที่แข่งขัน
รร.นครนายกวิทยาคม
อ.เมือง จ.นครนายก
รร.ปราจิณราษฎรอารุง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
รร.นครนายกวิทยาคม
อ.เมือง จ.นครนายก
รร.ปิยชาติพัฒนา
อ.เมือง จ.นครนายก

รร.นวมราชานุสรณ์
อ.เมือง จ.นครนายก
รร.ปากพลีวิทยาคาร
อ.ปากพลี จ.นครนายก

นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล
นางนงนุช พรมณี
นายบารมี ซุ้ยวงศ์ษา
นายชนันธวัฒน์ สถิตย์

หมายเลข
โทรศัพท์
081-818-7643
086-8958170
086-3301660
089-9361932

นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล
นายจิระเกียรติ บุญศรี
นายอภิวิชญ์ ดีจริง
นางสาวนิติพร เนติ
นางนงนุช ศรีราษฎร์
นายธงไชย ใจผดุงวงษ์
นายฐิติพล ดงเรืองศรี
นายพากเพียร โตอินทร์
นายจเร แดงโสภา

081-818-7643
081-6156329
092-6731060
081-982-3893
081-4370181
087-0584570
096-2891455
081-562-3130
083-597-2777

นายองอาจ พุ่มมี
นายธีระศักดิ์ วิหกทอง

086-079-0168
081-723-6807
087-799-1409
082-629-2201
089-880-8588
089-751-0300
086-451-3488
080-000-1264
089-931-2879
084-718-5483
084-782-4439

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเบญจวรรณ ลอยประโดน

9
10
11

ศิลปะ
(นาฏศิลป์)
ภาษา
ต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

รร.ปราจีนกัลยาณี
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
รร.องครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก

นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุณ
นางขวัญตา พิมพ์ดีด
นายทวีป จิระโร
นางพรพนา เทียนทอง
นางสาวอัญมณี อินทรสกุล
มศว .อ.องครักษ์ จ.นครนายก นายไพรัตน์ บารุงจิตต์
คณะพยาบาลศาสตร์
นายณัฎฐกรณ์ บุญประสิทธิ์
(หนังสือเล่มเล็ก,
นางกนยาณสิริ พลเดชา

ยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน)

ที่

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

สถานที่แข่งขัน
รร.ภัทรพิทยาจารย์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
(สภานักเรียน)
รร.ภัทรพิทยาจารย์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
(นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา)
มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สนามกีฬาซอฟท์บอล
(การสร้างอุปกรณ์และการ
ให้บริการ)

12

คอมพิวเตอร์

มศว. อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สนามกีฬาซอฟท์บอล
(การจัดค่ายพักแรม)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จ.ปราจีนบุรี

นายไพรัตน์ บารุงจิตต์
นางกนยาณสิริ พลเดชา

หมายเลข
โทรศัพท์
089-931-2879
084-782-4439

นายไพรัตน์ บารุงจิตต์
นางกนยาณสิริ พลเดชา
นางสรัญญา เกิดแก้ว
นายไพรัตน์ บารุงจิตต์
นางกนยาณสิริ พลเดชา
นางสุภาณี ขันตี

089-931-2879
084-782-4439
081-252-2825
089-931-2879
084-782-4439
086-816-3987

นายไพรัตน์ บารุงจิตต์
นางสุภาณี ขันตี

089-931-2879
086-816-3987

นายรังสรรค์ พูลแย้ม
นางอรรคพร ทับทิมทอง

089-007-7516
092-272-0349

ชื่อ-นามสกุล

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

13

หุ่นยนต์

14 การงานอาชีพ
15

การศึกษา
พิเศษ
(เรียนรวม)

รร.บ้านนา “นายกพิทยากร”
อ.บ้านนา จ.นครนายก
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จ.ปราจีนบุรี

นายมนูกิจ บ้านเล้า
นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร
นายรังสรรค์ พูลแย้ม
นางสาวเพชรัตน์ เชียงดา
นางสาวรัชนี ธานินทราวัฒน์
รร.เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม และ นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ
วัดเลขธรรมกิตติ์
นางประเทือง วงศ์ศิริ
อ.บ้านนา จ.นครนายก
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก

081-000-1249
087-777-554
089-007-7516
092-575-4290
092-280-4709
089-216-3848
086-837-9810

