
วันที่ ชือ่กจิกรรม ระดับชัน้ ร.ร.เจา้ภาพรับผดิชอบ ผูป้ระสานงาน โทรศัพท์

การแขง่ขนัประดษิฐข์องใชจ้ากเศษวัสดเุหลอืใชป้.๔-๖ โรงเรยีนวัดทัพหลวง อ.อมัพร  คงวัฒนกลุ โทร 089 8022522

หรอืวัสดใุนทอ้งถิน่

การแขง่ขนัประดษิฐข์องใชจ้ากเศษวัสดเุหลอืใชข้ยายโอกาส โรงเรยีนวัดทัพหลวง อ.อมัพร  คงวัฒนกลุ โทร 089 8022522

๒๕ ม.ค.๕๕ หรอืวัสดใุนทอ้งถิน่

๙.๓๐-๑๒.๓๐ การแขง่ขนัประดษิฐข์องใชจ้ากเศษวัสดเุหลอืใชม้.๑-๓ ร.ร.รัตนโกสนิทรส์มโภชฯ รองสมศักดิ ์ สงกา โทร 081 8022016

หรอืวัสดใุนทอ้งถิน่ สพม.เขต ๙
การแขง่ขนัประดษิฐข์องใชจ้ากเศษวัสดเุหลอืใชม้.๔-๖/ขยายโอกาส ร.ร.รัตนโกสนิทรส์มโภชฯ รองสมศักดิ ์ สงกา โทร 081 8022016

หรอืวัสดใุนทอ้งถิน่ สพม.เขต ๙
. การแขง่ขนัประดษิฐด์อกไมใ้บตอง

๒๕ ม.ค.๕๕     - พานพุน่สกัการะ ป.๔-๖ สพป.นฐ.เขต ๒
๙.๓๐-๑๒.๓๐     - พานสนิสอด ขยายโอกาส สพป.นฐ.เขต ๒

    - พานสนิสอด ม.๑-๓ ร.ร.ราชนิบีรูณะ อ.อารยี ์  พลูศรี โทร 081 5514682

    - บายศรสีูข่วัญ ม.๔-๖/ขยายโอกาส ร.ร.ราชนิบีรูณะ อ.อารยี ์  พลูศรี โทร 081 5514682

การแขง่ขนัท าน ้าพรกิ ผักสด เครือ่งเคยีง ป.๔-๖ สพป.นฐ.เขต ๒
๒๕. ม.ค.๕๕ การแขง่ขนัท าน ้าพรกิ ผักสด เครือ่งเคยีง ขยายโอกาส สพป.นฐ.เขต ๒
๙.๓๐-๑๒.๓๐ การแขง่ขนัท าน ้าพรกิ ผักสด เครือ่งเคยีง ม.๑-๓ ร.ร.ราชนิบีรูณะ อ.สมบรูณ์ ลิม้สวุรรณ โทร 086 9711046

การแขง่ขนัท าน ้าพรกิ ผักสด เครือ่งเคยีง ม.๔-๖/ขยายโอกาส ร.ร.ราชนิบีรูณะ อ.สมบรูณ์ ลิม้สวุรรณ โทร 086 9711046

หมายเหต ุ รายงานตัว ๘.๐๐ น. เริม่แขง่ขนัเวลา ๙.๓๐ น.

วันที่ ชือ่กจิกรรม ระดับชัน้ ร.ร.เจา้ภาพรับผดิชอบ ผูป้ระสานงาน โทรศัพท์

การแขง่ขนัจัดสวนถาดแบบชืน้ ป.๔-๖ โรงเรยีนวัดทัพหลวง อ.สมุาล ี  กลอ่มพุม่ โทร 086-7911829

๒๕ ม.ค.๕๕ การแขง่ขนัจัดสวนถาดแบบชืน้ ขยายโอกาส โรงเรยีนวัดทัพหลวง อ.สมุาล ี  กลอ่มพุม่ โทร 086-7911829

๙.๓๐-๑๑.๓๐ การแขง่ขนัจัดสวนถาดแบบชืน้ ม.๑-๓ ร.ร.วัดไรข่งิวทิยา รองมาล ี   ควรคนงึ โทร 081 8509545

การแขง่ขนัจัดสวนถาดแบบชืน้ ม.๔-๖/ขยายโอกาส ร.ร.วัดไรข่งิวทิยา รองมาล ี   ควรคนงึ โทร 081 8509545

การแขง่ขนัแปรรปูอาหาร ป.๔-๖ สพป.นฐ.เขต ๒
๒๖ ม.ค.๕๕ การแขง่ขนัแปรรปูอาหาร ขยายโอกาส สพป.นฐ.เขต ๒

ก าหนดการประกวดแขง่ขนังานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาต ิ ครัง้ที ่ ๖๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๔ "สดุยอดเด็กไทย กา้วล ้า สูผู่น้ าอาเซยีน" 

ก าหนดการประกวดแขง่ขนังานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาต ิ ครัง้ที ่ ๖๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๔ "สดุยอดเด็กไทย กา้วล ้า สูผู่น้ าอาเซยีน" 

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี (การงานอาชพี)

สถานทีป่ระกวดแขง่ขนั อาคารชาเลนเจอร ์ ๑ - ๓ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพค เมอืงทองธาน ี จังหวัดนนทบรุี

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี (การงานอาชพี)

สถานทีป่ระกวดแขง่ขนั อาคารชาเลนเจอร ์ ๑ - ๓ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพค เมอืงทองธาน ี จังหวัดนนทบรุี



๙.๓๐-๑๒.๓๐ การแขง่ขนัแปรรปูอาหาร ม.๑-๓ ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัย อ.กาญจนา บญุสรอ้ย โทร 081 7555462

การแขง่ขนัแปรรปูอาหาร ม.๔-๖/ขยายโอกาส ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัย อ.กาญจนา บญุสรอ้ย โทร 081 7555462

การแขง่ขนัท าอาหารคาว-หวานเพือ่สขุภาพ ป.๔-๖ สพป.นฐ.เขต ๒
(ประเภทเสน้)

๒๖ ม.ค.๕๕ การแขง่ขนัท าอาหารคาว-หวานเพือ่สขุภาพ ขยายโอกาส สพป.นฐ.เขต ๒
๙.๓๐-๑๒.๓๐ (ประเภทเสน้)

การแขง่ขนัท าอาหารคาว-หวานเพือ่สขุภาพ ม.๑-๓ ร.ร.สามพรานวทิยา รองวันเพ็ญ กจิก าจร โทร 081 8219689

(ประเภทเสน้) สพม.เขต ๙
การแขง่ขนัท าอาหารคาว-หวานเพือ่สขุภาพ ม.๔-๖/ขยายโอกาส ร.ร.สามพรานวทิยา รองวันเพ็ญ กจิก าจร โทร 081 8219689

(ประเภทเสน้) สพม.เขต ๙
การแขง่ขนัโครงงานอาชพี ป.๔-๖ โรงเรยีนวัดทัพหลวง อ.ธรีนุช แฝงเพ็ชร โทร 081 7753742

๒๖ ม.ค.๕๕ การแขง่ขนัโครงงานอาชพี ขยายโอกาส โรงเรยีนวัดทัพหลวง อ.ธรีนุช แฝงเพ็ชร โทร 081 7753742

๙.๓๐-๑๒.๓๐ การแขง่ขนัโครงงานอาชพี ม.๑-๓ ร.ร.สรินิธรราชวทิยาลัย อ.กนกกร ธรรมจนิดา โทร 081 8566168

การแขง่ขนัโครงงานอาชพี ม.๔-๖/ขยายโอกาส ร.ร.สรินิธรราชวทิยาลัย อ.กนกกร ธรรมจนิดา โทร 081 8566168

วันที่ ชือ่กจิกรรม ระดับชัน้ ร.ร.เจา้ภาพรับผดิชอบ ผูป้ระสานงาน โทรศัพท์

การแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ่ ป.๔-๖ โรงเรยีนวัดทัพหลวง อ.นวลเพ็ญ โคเลศิ โทร 081 1914433

๒๗ ม.ค.๕๕ การแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ่ ขยายโอกาส โรงเรยีนวัดทัพหลวง อ.นวลเพ็ญ โคเลศิ โทร 081 1914433

๙.๓๐-๑๒.๓๐ การแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ่ ม.๑-๓ ร.ร.รัตนโกสนิทรส์มโภชฯ รองสมศักดิ ์ สงกา โทร 081 8022016

การแขง่ขนัจักสานไมไ้ผ่ ม.๔-๖/ขยายโอกาส ร.ร.รัตนโกสนิทรส์มโภชฯ รองสมศักดิ ์ สงกา โทร 081 8022016

การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ ป.๔-๖ สพป.นฐ.เขต ๒
๒๗ ม.ค.๕๕ การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ ขยายโอกาส สพป.นฐ.เขต ๒
๙.๓๐-๑๒.๓๐ การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ ม.๑-๓ ร.ร.กาญจนาภเิษกวทิยาลัย อ.วไิล จริมงคลการ โทร 086 5437944

การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ ม.๔-๖/ขยายโอกาส ร.ร.กาญจนาภเิษกวทิยาลัย อ.วไิล จริมงคลการ โทร 086 5437944

หมายเหต ุ รายงานตัว ๘.๐๐ น. เริม่แขง่ขนัเวลา ๙.๓๐ น.

สถานทีป่ระกวดแขง่ขนั อาคารชาเลนเจอร ์ ๑ - ๓ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพค เมอืงทองธาน ี จังหวัดนนทบรุี

ก าหนดการประกวดแขง่ขนังานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาต ิ ครัง้ที ่ ๖๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๔ "สดุยอดเด็กไทย กา้วล ้า สูผู่น้ าอาเซยีน" 

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี (การงานอาชพี)


