รายชื่อผูรับผิดชอบและประสานงานกิจกรรมการประกวด/แขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป./ขยายโอกาส)
ที่
1

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย

สถานที่แขงขัน
รร.วัดทวีพูลรังสรรค
อ.องครักษ จ.นครนายก

2

คณิตศาสตร

3

วิทยาศาสตร

4

นักบินนอย
สพฐ.

5

สังคมศึกษาฯ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ จ.นครนายก
(คณะวิศวกรรมศาสตร
อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ จ.นครนายก
(คณะพยาบาลศาสตร,
คณะแพทยศาสตร)
รร.นายรอยพระจุลจอมเกลา
อ.เมือง จ.นครนายก
(อาคารกองพละศึกษา)
รร.วัดสันตยาราม
อ.เมือง จ.นครนายก

6

สุขศึกษาฯ

7

ศิลปะ (ทัศนศิลป)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ จ.นครนายก
(อาคารเรียนรวม,
สนามกีฬา 1)
รร.คริสตสงเคราะห
อ.องครักษ จ.นครนายก

ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท
นางวาสิรินทร รัตนมาลี
097-247-3184
นางอรวรรณ อยูดี
086-816-5016
นายชัยวัฒน โคกกระชาย
086-346-4548
นายจําลอง เรียงศรีเจริญพร 081-808-2279
นางพรวิภา เชยกลิ่น
087-801-4831
นางสาวพัชรวรรณ เอื้อดี
089-805-7271
นางสาวกัญณัฏฐ ทับเกตุ
098-928-8672
089-801-8432
นางสุชญา บํารุงกิจ
095-365-1597
นางปราณี วาดเขียน
081-384-6315
นางสาวอุษณีย รักซอน
นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
นายสุริยา จันทรประสพโชค

081-377-0761
089-608-1352

นายประเวช สุขประสงค
นายปรีชา ยอยศิริ
นางมุกดา โชติธรรม
นายบัญชา รัตนมาลี
นางรสิตา กุดแถลง
นายละออง เหนือเกาะหวาย
นายสุราช หงษทอง
นายสุวัฒน สุขชม
นางจินดา สรรประสิทธิ์
นางสมคิด จันขุนทศ

081-003-9979
086-147-5367
098-947-6133
086-369-8654
089-524-0463
083-118-9835
089-017-2259
097-241-3648
085-166-1016
089-039-3653

ที่ กลุมสาระการเรียนรู
สถานที่แขงขัน
8
ศิลปะ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
(ดนตรี)
อ.องครักษ จ.นครนายก
(อาคารเรียนรวม,
อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน,
อาคารศูนยกีฬาสิรินธร,
อาคารกีฬา 2,
อาคารกีฬา 3)
9

ศิลปะ
(นาฏศิลป)

10

ภาษา
ตางประเทศ

ม.สวนดุสิต
อ.เมือง จ.นครนายก

11

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

12

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

13

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คายลูกเสือสาริกา
รร.สาริกา /รร.วัดทาดาน
บานเชาวลิต
อ.เมือง จ.นครนายก
รร.ชุมชนบานวังไทร
อ.บานนา จ.นครนายก
รร.วัดธรรมปญญา
อ.เมือง จ.นครนายก

(ลูกเสือ)

(สภานักเรียน)

(นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา)

ชื่อ-นามสกุล
นางประภร พูลศิลป
นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล
นายสุนทรหงษ วรนุช

รร.ไทยรัฐวิทยา 73
นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
รร.วัดทาทราย (พิมพานุสร) นางสาวเพ็ญแข เสริมศรี
รร.บานนา“นายกพิทยากร”
อ.บานนา จ.นครนายก
รร.วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
รร.วัดเกาะกระชาย
อ.เมือง จ.นครนายก

หมายเลขโทรศัพท
081-295-7118
089-222-9725
063-759-3443

081-641-0546
095-185-5686

นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง

081-795-2614
086-781-0446
089-550-5378
089-098-0480
085-226-3546
089 -938-1750
094-780-6663

นายอํานาจ ยวงสะอาด
นางธิดารัตน มีสาระภี
นายสุคนธ งามสนอง

086-891-0653
086-835-4320
093-645-9919
089-747-0507

นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย
นางสาววิชชุดา จันทา
นางสาวแสงอรุณ สุขดี
นายรังสิวุฒิ ปาโสม
นายธนะบูลย สหัสสานนท
นายชวลิต ศีตะปนย

นางวันประภา เนื่องจากจันทร

ที่
14
15
16
17
18
19

กลุมสาระการเรียนรู

สถานที่แขงขัน
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รร.วัดสันติธรรมราษฎรบํารุง นางละอองดาว พรายงาม
081-862-5941
(สงเสริมรักการอาน)
อ.องครักษ จ.นครนายก นายอุทัย คําสุขสวัสดิ์
081-173-5725
นางทรงศิลป สังออน
085-238-4670
คอมพิวเตอร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายกิตติศักดิ์ แปนงาม
087-814-1000
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายสัมพันธ ญาณสุธี
089-043-0850
หุนยนต
รร.บานนา“นายกพิทยากร” นายณัฐฐฐิฐกาญจน มวงกลิ้ง 087-619-5269
อ.บานนา จ.นครนายก
นายเสถียรพงษ ศรีสงา
087-619-5269
การงานอาชีพ
วัดประสิทธิเวช
นางณัฐกานต นวนสําเนียง
098-559-4929
อ.องครักษ จ.นครนายก นายสมชาย นาคนัด
087-209-0684
ปฐมวัย
รร.อนุบาลนครนายก
นางสุบิน ณ อัมพร
089-234-9664
อ.เมือง จ.นครนายก
นางนันธิดา วรานนท
063-196-4693
การศึกษาพิเศษ
081-930-8684
รร.อนุบาลองครักษ
นายวินัย อ่ําประเวทย
081-131-3366
(เรียนรวม)
อ.องครักษ จ.นครนายก นางอัชญารัตน สมรอบรู
นายไพบูลย คนเสงี่ยม
081-551-6351

