สถานที่แข่งขัน (สพป.)
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

๑ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
ทุกรายการ

สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

ผู้ประสานงาน
ประธานศูนย์ : นายมงคล บกสกุล
ผอ.ร.ร.แสวงหาวิทยาคม ๐๘ ๗๔๑๓ ๔๓๘๔
ผู้ประสานงาน :
นายประดิษฐ์ บุญเส็ง ๐๘ ๖๑๓๗ ๖๘๔๐
นายณรงค์ สังข์สอาด ๐๘ ๖๗๖๔ ๐๙๙๘

๒ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดสระแก้ว
ทุกรายการ
(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)

ประธานศูนย์ : นายนิพนธ์ โห้งาม
ผอ.ร.ร.วัดสระแก้ว ฯ ๐๘ ๑๐๘๕ ๗๐๐๕
ผู้ประสานงาน :
นายไพบูลย์ นาคแก้ว ๐๘ ๙๖๑๕ ๕๕๓๘
นายสมปอง พึ่งเนตร ๐๘ ๑๘๕๑ ๕๑๓๙
น.ส.กัญจน์กมล โพธิ์บุญ ๐๘ ๑๘๕๓ ๓๕๒๔

๓ ศิลปะ : สาระทัศนศิลป์
ทุกรายการ

โรงเรียนวัดไชโย

ประธานศูนย์ : นายเฉลียว เงินดี
ผอ.ร.ร.วัดไชโย
๐๖ ๑๖๗๕ ๕๙๕๕
ผู้ประสานงาน :
นายปัญญา ปรางค์ทอง ๐๘ ๙๘๒๔ ๒๗๔๙
นางประทีปโชติ มากสินธุ์ ๐๘ ๑๕๗๑ ๓๒๓๐

ศิลปะ : สาระดนตรี
- วงเครื่องสายวงเล็ก
- วงปี่พาทย์ไม้นวม
ผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
- วงอังกะลุง

โรงเรียนวัดทางพระ

ประธานศูนย์ : นายวิชา จิตชื่น
ผอ.ร.ร.วัดทางพระ ๐๘ ๑๘๕๓ ๐๙๐๓
ผู้ประสานงาน :
นายโสรส มั่นดี
๐๘ ๑๘๕๒ ๔๒๖๓
นายปัญญา ปรางค์ทอง ๐๘ ๙๘๒๔ ๒๗๔๙
นายวันชัย สมบุญ
๐๘ ๑๙๔๘ ๐๓๒๑

ศิลปะ : สาระดนตรี
- วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
- วงดนตรีสตริง
- ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
- ขับขานประสานเสียง
(ม.๑ - ม.๓)

โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์

ประธานศูนย์ : นายมนู สุโธ
ผอ.ร.ร.วัดสุวรรณราชหงษ์ ๐๘ ๑๙๒๗ ๖๔๙๘
ผู้ประสานงาน :
นายโสรส มั่นดี
๐๘ ๑๘๕๒ ๔๒๖๓
นายปัญญา ปรางค์ทอง ๐๘ ๙๘๒๔ ๒๗๔๙
นางปวีณา คุ้มคง
๐๖ ๗๒๖๑ ๐๙๙๔
นางวราภรณ์ นิลเลิศ ๐๘ ๙๕๑๒ ๗๗๓๕

-๒ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานที่แข่งขัน

ผู้ประสานงาน

ศิลปะ : สาระดนตรี
- เดี่ยว ระนาดเอก
- เดี่ยว ระนาดทุ้ม
- เดี่ยว ฆ้องวงใหญ่
- เดี่ยว ฆ้องวงเล็ก
- เดี่ยว ซอด้วง
- เดี่ยว ซออู้
- เดี่ยวจะเข้
- เดี่ยว ขิม ๗ หย่อง
- เดี่ยว ขลุ่ยเพียงออ
- เดี่ยว ขับร้องเพลงไทย
- วงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภท ทีม ก, ทีม ข
- ขับขานประสานเสียง
(ป.๑ -ป.๖)

โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ประธานศูนย์ : นายไพบูลย์ ปรากฏผล
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม ๐๘ ๑๘๕๓ ๗๖๘๐

ศิลปะ : สาระดนตรี
- ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
- ขับร้องเพลงไทยสากล
- ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

โรงเรียนวัดน้าอาบ

ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
- ร้าวงมาตรฐาน
- ระบ้ามาตรฐาน
- นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
- นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
- การแสดงตลก
- มายากล

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

ผู้ประสานงาน :
นายโสรส มั่นดี
๐๘ ๑๘๕๒ ๔๒๖๓
นายปัญญา ปรางค์ทอง ๐๘ ๙๘๒๔ ๒๗๔๙
นางนงลักษณ์ จันพลา ๐๘ ๖๑๒๙ ๐๙๙๐

ประธานศูนย์ : นายรุ่งโรจน์ โกสะยมาศ
ผอ.ร.ร.วัดน้าอาบ
๐๘๖๗๖๒ ๑๑๒๑
ผู้ประสานงาน :
นายโสรส มั่นดี
๐๘ ๑๘๕๒ ๔๒๖๓
นายปัญญา ปรางค์ทอง ๐๘ ๙๘๒๔ ๒๗๔๙
นางสุธาทิพย์ แสงทอง ๐๘ ๓๘๔๖ ๓๓๑๐
ประธานศูนย์ : นายสมหมาย เก่งการ
ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอ่างทอง ๐๘ ๑๙๔๘ ๓๘๕๕
ผู้ประสานงาน :
นางวารีทิพย์ คงศรี ๐๘ ๑๙๓๑ ๕๕๘๗
นายปัญญา ปรางค์ทอง ๐๘ ๙๘๒๔ ๒๗๔๙
น.ส.วัลยา ภู่สุวรรณ ๐๘ ๒๓๔๙ ๐๑๗๗

-๓ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
- กลองยาว

สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว
(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์

ผู้ประสานงาน
ประธานศูนย์ : นายนิพนธ์ โห้งาม
ผอ.ร.ร.วัดสระแก้ว ฯ ๐๘ ๑๐๘๕ ๗๐๐๕
ผู้ประสานงาน :
นายไพบูลย์ นาคแก้ว ๐๘ ๙๖๑๕ ๕๕๓๘
นายปัญญา ปรางค์ทอง ๐๘ ๙๘๒๔ ๒๗๔๙
นายสมปอง พึ่งเนตร ๐๘ ๑๘๕๑ ๕๑๓๙

๔ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ
- ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง :
พานพุ่มสักการะ ป.๔ -ป.๖
- แปรรูปอาหาร ป.๔ - ป.๖

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

ประธานศูนย์ : นายวิเชียร ลิมสมบูรณ์
ผอ.ร.ร.วัดบ้านพราน ๐๘ ๑๙๔๘ ๔๐๒๔
ผู้ประสานงาน :
นายณุภาพล ตรีธนะ ๐๘ ๑๙๔๖ ๓๔๕๗
นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ๐๘ ๑๐๕๒ ๒๖๓๗
นายปรีชา แสงไข่
๐๘ ๓๙๗๑ ๗๘๘๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หอประชุมอ้าเภอแสวงหา
: การงานอาชีพ
- ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔ - ป.๖
- โครงงานอาชีพ ป.๔ - ป.๖

ประธานศูนย์ : นายวิเชียร ลิมสมบูรณ์
ผอ.ร.ร.วัดบ้านพราน ๐๘ ๑๙๔๘ ๔๐๒๔

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ
- ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑ - .๓
- โครงงานอาชีพ ม.๑ - .๓

หอประชุมเทศบาลต้าบล
แสวงหา

ประธานศูนย์ : นายวิเชียร ลิมสมบูรณ์
ผอ.ร.ร.วัดบ้านพราน ๐๘ ๑๙๔๘ ๔๐๒๔

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง

- ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง : กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ - .๓

- แปรรูปอาหาร ม.๑ - .๓

ผู้ประสานงาน :
นายณุภาพล ตรีธนะ ๐๘ ๑๙๔๖ ๓๔๕๗
นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ๐๘ ๑๐๕๒ ๒๖๓๗
นายปรีชา แสงไข่
๐๘ ๓๙๗๑ ๗๘๘๒

ผู้ประสานงาน :
นายณุภาพล ตรีธนะ ๐๘ ๑๙๔๖ ๓๔๕๗
นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ๐๘ ๑๐๕๒ ๒๖๓๗
นายปรีชา แสงไข่
๐๘ ๓๙๗๑ ๗๘๘๒
ประธานศูนย์ : นายอรุณ เสนาะค้า
ผอ.ร.ร.วัดแก้วกระจ่าง ๐๘ ๙๐๘๔ ๒๖๙๕
ผู้ประสานงาน :
นายบุญยิ่ง เชือนิล ๐๘ ๒๑๙๙ ๙๗๒๘
นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ๐๘ ๑๐๕๒ ๒๖๓๗
นายปรีชา แสงไข่
๐๘ ๓๙๗๑ ๗๘๘๒

-๔ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: การงานอาชีพ

สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนประสิทธิวิทยา

- ท้าอาหารคาวจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)

ผู้ประสานงาน
ประธานศูนย์ : นายสามารถ คงสุข
ผอ.ร.ร.ประสิทธิวิทยา ๐๘ ๙๙๑๘ ๑๐๑๒
ผู้ประสานงาน :
นายส้าราญ ชักน้า ๐๘ ๔๑๕๗ ๘๙๐๑
นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ๐๘ ๑๐๕๒ ๒๖๓๗
นายปรีชา แสงไข่
๐๘ ๓๙๗๑ ๗๘๘๒

- แกะสลักผักผลไม้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านดอนกร่าง
: การงานอาชีพ
- จักสานไม้ไผ่
- จัดสวนถาดแบบแห้ง
- จัดสวนถาดแบบชืน
- ท้าอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง

ประธานศูนย์ : นายสมชัย ยิมช้อย
ผอ.ร.ร.บ้านดอนกร่าง ๐๘ ๗๑๒๐ ๑๔๓๓

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: คอมพิวเตอร์

ประธานศูนย์ : นายวินัย ปานแดง
ผอ.ร.ร.สตรีอ่างทอง ๐๘ ๖๐๕๓ ๓๐๔๔

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ทุกรายการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
: หุ่นยนต์
ทุกรายการ

ผู้ประสานงาน :
นายส้าฤทธิ์ ส้าลีอ่อน ๐๘ ๙๒๔๐ ๐๔๖๙
นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ๐๘ ๑๐๕๒ ๒๖๓๗
นายปรีชา แสงไข่
๐๘ ๓๙๗๑ ๗๘๘๒

ผู้ประสานงาน :
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย ๐๘ ๖๗๙๑ ๑๐๑๓
นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ๐๘ ๑๐๕๒ ๒๖๓๗
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประธานศูนย์ : นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ๐๘ ๑๘๔๒ ๖๘๔๕
ผู้ประสานงาน :
ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย

๐๘ ๓๒๗๖ ๘๗๖๕

นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร ๐๘ ๖๓๗๗ ๑๐๙๑

นางพิศนา สุวรรณพงศ์

๐๘ ๗๐๐๒ ๔๖๓๑

๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ประธานศูนย์ : นางสารี่ คงอ่อน
- การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
ผอ.ร.ร.วัดท่าชุมนุม ๐๘ ๑๙๔๗ ๕๓๐๖
- การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและ
ผูป้ ระสานงาน :
สะกดรอย
นายเสนาะ อ้าไพ
๐๘ ๙๙๘๕ ๓๙๖๔
- การจัดการค่ายพักแรม
น.ส.สมรัก ยวงเกตุ
๐๘ ๑๔๙๗ ๑๕๗๙
น.ส.สุภัสสรา สนธิ์เจริญ ๐๘ ๖๕๗๒ ๔๒๒๑

-๕ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- หนังสือเล่มเล็ก

๖ การศึกษาปฐมวัย
ทุกรายการ

๗ การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
- บายศรีปากชาม
- ร้อยมาลัย
- ประดิษฐ์ของใช้
- ประดิษฐ์ของเล่น

สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าชุมนุม

ผู้ประสานงาน
ประธานศูนย์ : นางสารี่ คงอ่อน
ผอ.ร.ร.วัดท่าชุมนุม ๐๘ ๑๙๔๗ ๕๓๐๖
ผู้ประสานงาน :
นายเสนาะ อ้าไพ
๐๘ ๙๙๘๕ ๓๙๖๔
นายปัญญา ปรางค์ทอง ๐๘ ๙๒๔ ๒๗๔๙
น.ส.สุภัสสรา สนธิ์เจริญ ๐๘ ๖๕๗๒ ๔๒๒๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง ประธานศูนย์ : นายประจักษ์ เกษมสุข
ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองอ่างทอง ๐๘ ๑๘๕๓ ๓๐๔๘
ผู้ประสานงาน :
นางจารุณี ปานแดง
๐๘ ๖๗๖๔ ๑๗๐
น.ส.จีราภรณ์ รอดเชือ
๐๙ ๑๖๙๘ ๔๒๒๕
น.ส.ธัญญสิรินณทร์ ทองสร้อย ๐๘ ๙๒๔๓ ๗๑๐๔
โรงเรียนวัดราชสกุณา

ประธานศูนย์ : นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์
ผอ.ร.ร.วัดราชสกุณา ๐๘ ๕๕๖๖ ๘๕๙๐
ผู้ประสานงาน :
นางจารุณี ปานแดง
๐๘ ๖๗๖๔ ๑๗๐
นางสุรางค์ เทียนดี
๐๘ ๖๘๐๑ ๒๕๗๑
นายเชต บุญมี
๐๘ ๖๗๕๓ ๕๔๖๐
น.ส.สรัญญา ภูษาทอง ๐๘ ๑๗๓๖ ๓๒๙๕
น.ส.เรณุกา เกษสังข์
๐๘ ๕๐๔๒ ๗๓๙๕

การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
- ขับร้องเพลงลูกทุ่ง
- เต้นหางเครื่องประกอบเพลง
- มารยาทไทย

โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ประธานศูนย์ : ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ผู้ประสานงาน :
นางจารุณี ปานแดง
๐๘ ๖๗๖๔ ๑๗๐
นางสุรางค์ เทียนดี
๐๘ ๖๘๐๑ ๒๕๗๑
นายเชต บุญมี
๐๘ ๖๗๕๓ ๕๔๖๐
นางสุจิตรา ปรากฏผล ๐๘ ๑๘๕๑ ๖๑๖๒
น.ส.สุดารัตน์ เงินปาน ๐๘ ๙๔๕๘ ๖๐๖๕

การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
- ท้าหนังสือเล่มเล็ก
- วาดภาพระบายสี
- แข่งขันท้าอาหาร
- Paint
- การจัดสวนถาดแบบชืน
- การจัดสวนถาดแบบแห้ง

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน

ประธานศูนย์ : นายประจวบ อุ่นน้อย
ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดนางใน ๐๘ ๑๘๕๓ ๕๔๖๕
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ศิริลักษณ์ เพ็งโอภาส ๐๘ ๖๐๙๗ ๙๖๓๔
นางจารุณี ปานแดง
๐๘ ๖๗๖๔ ๑๗๐
นางสุรางค์ เทียนดี
๐๘ ๖๘๐๑ ๒๕๗๑
นายเชต บุญมี
๐๘ ๖๗๕๓ ๕๔๖๐

