ศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครัง้ ที่ 64 ปี การศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

1

การจัดการศึกษาปฐมวัย
1) การเล่านิทานประกอบท่าทาง
2) การปั้นดินน้้ามัน
3) การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
4) การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

ร.ร.อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
ที่ตั้ง : เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ต้าบลปลายบาง
อ้าเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–921–4062
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–921–4062
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ภาษาไทย
1) อ่านออกเสียงและจับใจความส้าคัญ
2) อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)
3) เขียนเรียงความและคัดลายมือ
4) ท่องอาขยานท้านองเสนาะ
5) พาทีสร้างสรรค์

ร.ร.วัดคลองขวาง
ที่ตั้ง : เลขที่ 34
ซอย ต้าบลคลองขวาง
จังหวัดนนทบุรี

หมู่ที่ 6
ถนน อ้าเภอไทรน้อย

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ประธานศูนย์ :
- นางบุญมี จันทวีผล
089–143–7164
ผอ.ร.ร.อนุบาลบางกรวยฯ
ผู้ประสานงาน :
- นางสุรีย์ ลิ่วเวหา
087–717–4566
ครู ร.ร.อนุบาลบางกรวยฯ
- นางสาวสุธินี แจ่มจ้ารัส
085–909–8740
ครู ร.ร.อนุบาลบางกรวยฯ
- นางวนิดา คล่องค้านวณการ
081–864–4021
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางสุรัสวดี จันทรกุล
089–312–9670
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานศูนย์ :
- นายบุญธรรม โพธิ์สร้อย
085–143–8792
ผอ.ร.ร.วัดคลองขวาง
ผู้ประสานงาน :
- นางเบญจมาศ พัฒนชีวะพูล
086–521–6746
ครู ร.ร.วัดคลองขวาง
1

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม
6) แต่งบทร้อยกรอง
6.1) กาพย์ยานี 11 (4 บท)
6.2) กลอนสุภาพ (8 บท)

3

คณิตศาสตร์
(ระดับประถมศึกษา)
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
2) การประกวดโครงการคณิตศาสตร์
2.1) ประเภทที่ 1
2.2) ประเภทที่ 2
3) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
4) แข่งขันคิดเลขเร็ว

สถานที่แข่งขัน
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–921–9288
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–921–9288

ร.ร.วัดลาดปลาดุก
ที่ตั้ง : เลขที่ ซอย ต้าบลบางรักพัฒนา
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

หมู่ที่ 6
ถนน อ้าเภอบางบัวทอง
02–834–2034
02–194–5063

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
- นางสาวอุไร อ่องละออ
099–289–3120
ครู ร.ร.วัดคลองขวาง
- นางสาวสุมิตรา บินทสูตร
081–046–7300
ครู ร.ร.วัดคลองขวาง
- นางสาวประไพพิศ ไพรยวัล
081–836–9969
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดล
089–969–4972
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
- นางเพ็ญจา เสมอเหมือน
085–803–2531
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานศูนย์ :
- นายประจวบ กลมแป้น
ผอ.ร.ร.วัดลาดปลาดุก
ผู้ประสานงาน :
- นางศศินา รักปาน
ครู ร.ร.วัดลาดปลาดุก
- นางสาวสุขฤทัย มีสุข
ครู ร.ร.วัดลาดปลาดุก
- นางนภสกร ผ่องอ้าไพ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2

086–971–0769
081–492–4452
086–172–0498
081–099–1400
2

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

4

คณิตศาสตร์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ขยายโอกาสฯ)
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
2) การประกวดโครงการคณิตศาสตร์
2.1) ประเภทที่ 1
2.2) ประเภทที่ 2
3) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
4) แข่งขันคิดเลขเร็ว

ร.ร.สุเหร่าเขียว
ที่ตั้ง : เลขที่ ซอย ต้าบลละหาร
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1) เพลงคุณธรรม
2) โครงงานคุณธรรม
3) ภาพยนตร์สั้น
4) ละครคุณธรรม
5) ละครประวัติศาสตร์
6) เล่านิทานคุณธรรม
7) มารยาทไทย
8) สวดมนต์แปล

ร.ร.วัดไทรใหญ่
ที่ตั้ง : เลขที่ 65/7
ซอย ต้าบลไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

5

สถานที่แข่งขัน
หมู่ที่ 8
ถนน อ้าเภอบางบัวทอง
02–925–6151
02–925–6151

หมู่ที่ 5
ถนน อ้าเภอไทรน้อย
02–597–1009
02–597–1009
ต่อ 200

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ประธานศูนย์ :
- นายละออง กลมแป้น
093–067–7367
ผอ.ร.ร.สุเหร่าเขียว
ผู้ประสานงาน :
- นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ
089–793–9879
ครู ร.ร.สุเหร่าเขียว
- นางกลอยใจ พัฒนคุณเจริญกิจ 081–422–1460
ครู ร.ร.สุเหร่าเขียว
- นางนภสกร ผ่องอ้าไพ
081–099–1400
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานศูนย์ :
- ผอ.ร.ร.วัดไทรใหญ่
ผู้ประสานงาน :
- นางจุฬาพร พลายด้วง
รอง ผอ.ร.ร.วัดไทรใหญ่
- นางเบญจา ชวนวัน
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางสุภาวดี สุจริต
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2

02–597–1009
086–000–9514
081–805–2068
089–891–3168

3

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน
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วิทยาศาสตร์
(ระดับประถมศึกษา)
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
4) การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
5) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์

ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบ้ารุง)
ที่ตั้ง : เลขที่ 86
หมู่ที่ 3
ซอย ถนน ต้าบลบางศรีเมือง อ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–447–4875
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–447–4875
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วิทยาศาสตร์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ขยายโอกาสฯ)
1) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
2) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง
3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ร.ร.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
ที่ตั้ง : เลขที่ 87/16 หมู่ที่ 1
ซอย ถนน ต้าบลบางศรีเมือง อ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–446–2645
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–446–2645

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ประธานศูนย์ :
- ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
086–351–6669
ผอ.ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ประสานงาน :
- นายอิทธิเดช จันทร์แสงวัฒนา 089–488–1073
ครู ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติฯ
- นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
098–485–7638
ครู ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติฯ
- นางอุไรวรรณ ภูเจริญ
091–731–0957
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางจารุนาฏ รัตนปรีชาชัย
089–113–3502
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
- นางสมาพร มณีอ่อน
086–979–9077
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานศูนย์ :
- นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์
087–568–2350
ผอ.ร.ร.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
ผู้ประสานงาน :
- นางอุไรวรรณ์ จิตรังษี
086–577–2674
ครู ร.ร.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
- นายรังสิต คาดสนิท
087–680–1935
ครู ร.ร.วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
4

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

4) การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
5) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์
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วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
1) การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ
2) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล
3) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
4) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน (โดยการคิดล้อบิน
ขึ้นจากพื้น)
5) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)

เทศบาลต้าบลปลายบาง
ที่ตั้ง : เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 2
ซอย ถนน ต้าบลบางคูเวียง
อ้าเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
- นางอุไรวรรณ ภูเจริญ
091–731–0957
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางจารุนาฏ รัตนปรีชาชัย
089–113–3502
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
- นางสมาพร มณีอ่อน
086–979–9077
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานศูนย์ :
- ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
086–351–6669
ผอ.ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ประสานงาน :
- นายเบญจมินทร์ ยิ้มมิ่ง
081–914–7498
รอง ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นายอภิรักษ์ กงทอง
083–222–1789
รอง ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
098–485–7638
ครู ร.ร.วัดเฉลิมพระเกียรติฯ
- นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ
081–414–7435
รอง ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นางสมจินตนา อลิสานันท์
081–456–1023
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
5

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
- นางแพรวพรรณ ชาญณรงค์
080–444–7470
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นางวราภรณ์ วิมลกาญจนา
081–696–7196
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นางกัญจนพร สีมันตร
089–204–1092
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นางสาวกาญจนา พรไพบูลย์เด่น 085–064–9541
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นางพัชรี วลัยเลิศ
086–509–6114
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นางอรวรรณ รัตนะพิมาน
089–694–4086
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นายสมปัญญา ภคนานนท์
081–734–8255
ครู ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
- นางอุไรวรรณ ภูเจริญ
091–731–0957
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางจารุนาฏ รัตนปรีชาชัย
089–113–3502
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
- นางสมาพร มณีอ่อน
086–979–9077
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
6

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม
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ศิลปะ
: สาระทัศนศิลป์
1) การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”
2) การแข่งขันวาดภาพระบายสี
3) การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
4) การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
5) การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
6) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
7) การแข่งขันประติมากรรม
ศิลปะ
: สาระดนตรีไทย
1) การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
1.1) เดี่ยวระนาดเอก
1.2) เดี่ยวระนาดทุ้ม
1.3) เดี่ยวฆ้องวงใหญ่
1.4) เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
1.5) เดี่ยวซอด้วง
1.6) เดี่ยวซออู้
1.7) เดี่ยวจะเข้
1.8) เดี่ยวขิม 7 หย่อง
1.9) เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
1.10) ขับร้องเพลงไทย

10

สถานที่แข่งขัน
ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า
ที่ตั้ง : เลขที่ ซอย ต้าบลไทรม้า
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร.:
ร.ร.ชุมชนวัดไทรน้อย
ที่ตั้ง : เลขที่ 40
ซอย ต้าบลไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

หมู่ที่ ถนน อ้าเภอเมืองนนทบุรี
02–985–2597
02–921–7706

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ประธานศูนย์ :
- นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
086–733–0355
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า
ผู้ประสานงาน :
- นางวันเพ็ญ ภูวิชยสัมฤทธิ์
081–820–8955
ครู ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า

ประธานศูนย์ :
หมู่ที่ 1
- นายฉันทิชย์ ศรีทอง
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ผอ.ร.ร.ประชาอุปถัมภ์
อ้าเภอไทรน้อย
- ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดไทรน้อย
ผู้ประสานงาน :
02–597–1517
- นายนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร
02–597–1517
รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดไทรน้อย
- นางจริยา สวนคล้าย
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางสาวรุ้งตะวัน วัตรนันท์
รอง ผอ.ร.ร.ประชาอุปถัมภ์

081–331–2563
081–317–3204
086–992–8450
081–371–5890
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ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

2) การแข่งขันวงดนตรีไทย
2.1) วงเครื่องสายวงเล็ก
2.2) วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
2.3) วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
2.4) วงอังกะลุง
3) การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
3.1) ประเภททีม ก
3.2) ประเภททีม ข
11

ศิลปะ
: สาระดนตรีไทย
1) การแข่งขันวงดนตรีสตริง
2) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
2.1) ชาย
2.2) หญิง
3) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
3.1) ชาย
3.2) หญิง
4) การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
4.1) ชาย
4.2) หญิง

ร.ร.วัดคลองตาคล้าย
ที่ตั้ง : เลขที่ 23/5
ซอย ต้าบลไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

หมู่ที่ 2
ถนน อ้าเภอไทรน้อย
02–923–8274
02–923–8274

ประธานศูนย์ :
- น.ส.สุทธิดา บุญกิจ
ผอ.ร.ร.วัดคลองตาคล้าย
- นายสุชาติ สรวิสูตร
ผอ.ร.ร.วัดปากน้้า(พิบูลสงคราม)
ผู้ประสานงาน :
- นางจริยา สวนคล้าย
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางสาวรุ้งตะวัน วัตรนันท์
รอง ผอ.ร.ร.ประชาอุปถัมภ์

089–678–0709
081–306–6842
086–992–8450
081–371–5890
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ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

12

13

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม
5) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
5.1) ชาย
5.2) หญิง
6) การประกวดขับขานประสานสียง
ศิลปะ
: สาระนาฏศิลป์
1) การแข่งขันร้าวงมาตรฐาน
2) การแข่งขันระบ้ามาตรฐาน
3) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
4) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
5) การแข่งขันการแสดงตลก
6) การแข่งขันมายากล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ
1) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
2) การแข่งขันจักสานไม้ไผ่
3) การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
3.1) พานพุ่มสักการะ
3.2) กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
4) การแข่งขันโครงงานอาชีพ
5) การแข่งขันแปรรูปอาหาร

สถานที่แข่งขัน

ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร
ที่ตั้ง : เลขที่ 13/4
ซอย ต้าบลบางพูด
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

หมู่ที่ 9
ถนนแจ้งวัฒนะ
อ้าเภอปากเกร็ด
02–503–3361
02–503–3755

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ
ที่ตั้ง : เลขที่ 97
หมู่ที่ 6
ซอย ถนน ต้าบลเสาธงหิน
อ้าเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–595–0240,
02–961–2236
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–903–3089

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ

ประธานศูนย์ :
- นายวิชัย บ้ารุงศรี
ผอ.ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร
ผู้ประสานงาน :
- นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
- นางศิริพรรณ กาญจนพล
ครู ร.ร.วัดผาสุกมณีจักร
ประธานศูนย์ :
- นางบัวหลง ศรีเบญจพล
ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

ผู้ประสานงาน :
- นางบ้ารุง ทัศนา

ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

- นางวลัยพรรณ บุญมี
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2

081–812–2280
081–699–0886
084–013–9444
089–479–8826
086–020–8954
094–489–3212
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ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน

14

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ
1) การแข่งขันจัดสวนถาด
1.1) การจัดสวนถาดแบบแห้ง
1.2) การจัดสวนถาดแบบชื้น
2) การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

15

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ
1) การแข่งขันท้าอาหาร
น้้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
2) การแข่งขันท้าอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน
(ขนมไทย)

ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ที่ตั้ง : เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5
ซอย ถนน ต้าบลเสาธงหิน
อ้าเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–903–1398,
02–195–0575–6
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–903–1398
ร.ร.ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
ที่ตั้ง : เลขที่ 1
หมู่ที่ 14
ซอย ถนน ต้าบลบางแม่นาง อ้าเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–191–6103
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–191–6103
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: คอมพิวเตอร์
(ระดับประถมศึกษา)
1) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
2) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์

ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
ที่ตั้ง : เลขที่ ซอย ต้าบลบางกระสอ
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

หมู่ที่ ถนนสนามบินน้้า
อ้าเภอเมืองนนทบุรี
02–589–7030
02–950–8754

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ประธานศูนย์ :
- นายธรนิศวร์ จิตขวัญ
081–913–9079
ผอ.ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ผู้ประสานงาน :
- นายปราโมทย์ อุดมศิลป์
089–613–6508
ครู ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
- นางวลัยพรรณ บุญมี
094–489–3212
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานศูนย์ :
- นายสมนึก ศักดิ์ทอง
089–828–7834
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบางโคฯ
ผู้ประสานงาน :
- นายพงศกร โกศรี
099–256–1636
ครู ร.ร.ชุมชนวัดบางโคฯ
- นางวลัยพรรณ บุญมี
094–489–3212
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานศูนย์ :
- นางศรณี คุปติปัทมกุล
081–914–8736
รอง ผอ.ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน :
- ดร.สมศักดิ์ ฮดโท
081–173–9410
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
สพป.นนทบุรี เขต 2
10

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

17

กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม
3) การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
(E – book)
4) การแข่งขันการใช้โปรแกรมน้าเสนอ
(Presentation)
5) การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: คอมพิวเตอร์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ขยายโอกาสฯ)
1) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation)
2) การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์
4) การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
(E – book)
5) การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท CMS
6) การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor
7) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์

สถานที่แข่งขัน

ร.ร.บางบัวทอง
ที่ตั้ง : เลขที่ 51
ซอย
ต้าบลโสนลอย
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. :
เบอร์โทรสาร ร.ร. :

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
- นายสุขุม ศุภศิริ
081–771–7769
ครู ร.ร.อนุราชประสิทธิ์

ประธานศูนย์ :
หมู่ที่ 4
- ผอ.ร.ร.บางบัวทอง
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ผู้ประสานงาน :
อ้าเภอบางบัวทอง
- ดร.สมศักดิ์ ฮดโท
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
02–571–7595
- นายผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล
02–571–7595
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
- นางสาวประนอม ลีธรรมชโย
รอง ผอ ร.ร.บางบัวทอง

02–571–7595
081–173–9410
084–655–6211
089–137–6211
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
หุ่นยนต์ สพฐ.
- การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
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ภาษาต่างประเทศ
1) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
2) กิจกรรม (Spelling Bee)
3) การเล่านิทาน (Story Telling)
4) การแข่งขัน (Multi Skills
Competition)
5) ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
6) การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
(ASEAN Quiz)
8) การแข่งพูดภาษาจีน
9) การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น

สถานที่แข่งขัน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
แจ้งวัฒนะ
ที่ตั้ง : เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 2
ซอย ถนนแจ้งวัฒนะ
ต้าบลบางตลาด
อ้าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–832–0200
เบอร์โทรสาร ร.ร. : ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
ที่ตั้ง : เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนนสนามบินน้้า
ต้าบลบางกระสอ อ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–589–7030
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–950–8754

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ประธานศูนย์ :
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
02–832–0200
ผู้ประสานงาน :
- ดร.สมศักดิ์ ฮดโท
081–173–9410
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
สพป.นนทบุรี เขต 2
084–655–6221
- นายผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานศูนย์ :
- นางศรณี คุปติปัทมกุล
081–914–8736
รอง ผอ.ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน :
- นางจินตนา ธัญวนิช
086–376–9408
ครู ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
- นางสาวนุตอนงค์ ทัดบัวข้า
081–423–0819
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางอุษา พิทักษ์วงศ์
094–493–3552
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
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ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา55(วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ประธานศูนย์ :
1) แอโรบิก
ที่ตั้ง : เลขที่ 82/41 หมู่ที่ 10
- นายนิภางค์พล สุปิยพันธุ์
089–511–7022
2) ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ซอย ถนน ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา55ฯ
ต้าบลบางกร่าง
อ้าเภอเมืองนนทบุรี
ผู้ประสานงาน :
จังหวัดนนทบุรี
- นายมนตรี เอี่ยมรัมย์
084–823–2429
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–595–1948
ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา55ฯ
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–595–1948
- นางสาววิไลวรรณ รัตนวงศ์
089–684–6701
ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา55ฯ
- นายดนตรี จิตตะวิกุล
086–785–5382
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
สพป.นนทบุรี เขต 1
- นางภัณฑิรา สุปการ
081–599–0384
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่
ประธานศูนย์ :
1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่ตั้ง : เลขที่ 15
หมู่ที่ 3
- นายวิทยา ถาวรกันต์
081–735–9479
1.1) การผูกเงื่อน เดินทรงตัว
ซอย ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่
และโยนบอล
ต้าบลบางรักพัฒนา อ้าเภอบางบัวทอง
ผู้ประสานงาน :
1.2) การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน จังหวัดนนทบุรี
- นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์
089–688–4291
และการสะกดรอย
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–571–1747
ครู ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่
1.3) การจัดการค่ายพักแรม
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–920–5677
- นางพุทธิยา พื้นพรม
081–906–2904
2) กิจกรรมสภานักเรียน
ครู ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่
กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม

สถานที่แข่งขัน
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กลุ่มสาระ / สาระ / กิจกรรม
3) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor : YC)
4) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4.1) การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
4.2) การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน
การจัดการศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนร่วม)
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สถานที่แข่งขัน

ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์
ที่ตั้ง : เลขที่ 15
หมู่ที่ 3
ซอย ถนน ต้าบลบางตลาด
อ้าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ร.ร. : 02–583–8339
เบอร์โทรสาร ร.ร. : 02–584–3762

ประธานศูนย์การแข่งขัน / ผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
- นางสาวเกศสุดา โพธามาตย์
086–521–6420
ครู ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่
- นายเฉลิมรัฐ พัฒน์พินิจ
086–556–8910
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2
ประธานศูนย์ :
- นายนฤดม แสงเขียวงาม
ผอ.ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์
ผู้ประสานงาน :
- นายนฤดม แสงเขียวงาม
ผอ. ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์
- นางศศิธร ดีเหมาะ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2

081–306–5352
081–306–5352
089–269–0365
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