ข้อมูลผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจาปี 2562
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

2 คณิตศาสตร์

โรงเรียนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

3 วิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรปราการ

4 นักบินน้อย

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

5

โรงเรียนวัดทรงธรรม

1 ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
6
สุขศึกษา และพลศึกษา
7 ศิลปะ
- ทัศนศิลป์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบฯ

- ดนตรีสากล

โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี ) สมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

- นาฎศิลป์

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

- ดนตรีไทย

ผูป้ ระสานงานกิจกรรม
นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
084 662 9314
นายธนภูมิ พุม่ จันทร์
097-2728581
นางสาวชุติมา ชานิ
094-4399393
นางณฐินี มีสุข
089-1360139
นางประภาพรรณ พละสวัสดิ์
099-1616955
นายกิตติพิชัย วรโชติสุพัฒนภาคิน
095-1183777
น.ส.ทิพวรรณ เกษมพรมณี
087 5516459
นายอังกูร อาจหาญวงศ์
087-1197559

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
ฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบฯ

นายอังกูร อาจหาญวงศ์
087-1197559
นายมารุต จันญะฉาย
082-0018647

นายเกียรติชัย เดชวรรณ์
081-4559755
นายวัชรกร เผือนโชติ
089-7699817
นายวิบูรณ์ ชัยเขื่อนขันธ์
089-1319186
นายธีระพร ไวยครุฑธี
061-536-9392
นายปราโมทย์ คชเสนีย์
081-443-3512

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

นายรังสฤษ์ บุญชลอ
086-6041585
นางสาวบุญชู กันเกตุ
081-7272552

โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

โรงเรียนนวมินทรฯ เตรียมอุดมศึกษาฯ

ผู้ประสานงานสถานที่จัดการแข่งขัน

น.ส.อารยา ผังลักษณ์
062-6383234
นางสาวกุลญานิชฐ์ อ่อนนวม
087-0894977
นางสาวชุติมา ชานิ
094-4399393
นางณฐินี มีสุข
089-1360139
นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข
097-134871
นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
084-6629314

นายชลิต พนเจริญสวัสดิ์
086-5653026

หมายเหตุ

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนที่รับผิดชอบ
8 ภาษาต่างประเทศ
- ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง

- ภาษาที่สอง

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยา

9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง

10 การงานอาชีพและ
- คอมพิวเตอร์
- การงานอาชีพ

ผูป้ ระสานงานกิจกรรม
นางบุศรา พลอยมณีวงษ์
084-139-742-5
นางเครือวัลย์ นาคงาม
063-2639463
นายเกษมสันต์ อินพรม
081-1715834
น.ส.ภัททิยานิษฐ์ ชนะภัย
084-0018325
นายธนูชัย สืบทิม
081-4494646

โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์

นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ
083-1999348
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน นายนฤชัย จ่างศรี
อนุสรณ์
097-0320095

สถานที่จัดการแข่งขัน
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บารุง

หมายเหตุ

ผู้ประสานงานสถานที่จัดการแข่งขัน

นายอาทิจจ สาเงิน
092-4953694

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นายเกษมสันต์ อินพรม
081-1715834
น.ส.ภัททิยานิษฐ์ ชนะภัย
084-0018325
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง, โรงเรียนวัด นายอิทธิกร เพ็งรอด
สาโรง, ป้อมพระจุลจอมเจ้า
086-6602822
นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
(ประสานงานป้อมพระจุลจอมเกล้า )
086-3661192
นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์
096-4194655
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ นางสาวปนัดดา จาปาทอง
089-4091621

- กิจกรรมลูกเสือฯ แข่งขันที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
- กิจกรรมสภานักเรียน แข่งขันที่ โรงเรียนวัดด่านสาโรง (ประถม)
- กิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน/ YC แข่งขันที่
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสาโรง (มัธยม)

โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ สมุทรปราการ

เฉพาะกิจกรรม
1) การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
2) การแข่งขันจักสารไม้ไผ่
3) การประกวดโครงงานอาชีพ
4) การแข่งขันจัดสวนถาด

- การงานอาชีพ (ต่อ)

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

นางสาวดารุณี รักซ้อน
092-3522828
นางสิรกิ ร บุญทัน
091-5289494

โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

นางสาวดารุณี รักซ้อน
092-3522828

เฉพาะกิจกรรม
1) การประกวดแปรรูปอาหาร
2) การแข่งขันทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง
3) การแข่งขันทาอาหารคาว หวานเพื่อสุขภาพ
4) การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
5) การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง

- หุน่ ยนต์
11 การศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนรวม)

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์ นางสาวพรหมพร เพิม่ พูล
090-1987488
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปรากร นางสาวธนัญญา สุหา
098-2624254

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

นางสาวอาภา นาคสีทอง
094-9266959
นายสุรชาติ กลิ่นโสภณ
081-5751289

