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ใบสมัคร 

การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556   ระดับสหวทิยาเขตระยอง 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

            การงานอาชีพฯ                              คอมพวิเตอร์ 
 

โรงเรียน........................................................สังกดั....................................................  
อาํเภอ...............................................จังหวดั.....ระยอง.................................. 

รายการแข่งขนั    ......................................................................................................... 
ระดับมัธยมศึกษา                  ระดับ ม.ต้น                         ระดับ ม. ปลาย 

 

ที ่ ช่ือกจิกรรม ช่ือ-สกุล(นักเรียน) 
 (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) 

ช่ือ-สกุล (ครูผู้ควบคุมทมี)  
(นาย/นาง/นางสาว) 

1    
    
    
    
    
 
       ลงช่ือ.....................................................ครูผู้ควบคุมทมี 
                (......................................................) 
            ตําแหน่ง.............................................. 
           วนัที ่............../.............../  2556 
                                                                           เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ................................................. 
 
หมายเหตุ 1. ใบสมคัรใหแ้ยกตามกลุ่มงาน และกิจกรรม 
     2. ส่งใบสมคัรภายในวนัท่ี   5  พฤศจิกายน  2556    มาท่ี    E-mail : naratawa.tewan@gmail.com 
     3. รายละเอียดเกณฑก์ารแข่งขนัตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมยอ่ย เปิดดูรายละเอียด  
                     เพิ่มเติมไดท่ี้    http://www.sillapa.net/      (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่63) 

   4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ นางยวุดี  วงษส์วา่ง    โทร. 089-8325561, 
         นายเทวญั  นราธาวา  081-9828038 

 
 

/

/



ใบสมัคร 
 

การแข่งขัน้ทกัษะทางวิชาการงานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ปีการศึกษา 2556 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ ฯ 

 
โรงเรียน ระยองวิทยาคม นคิมอุตสาหกรรม  สังกัด สพม.18 

อําเภอเมือง   จังหวัดระยอง 
รายการแข่งขนั  การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ประเภททีม 3 คน 

 
ระดับมัธยมศกึษา   ระดับ ม.ต้น   ระดับ ม.ปลาย 

 
ที่ ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล (นักเรียน)

(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) 
ชื่อ-สกุล (ครูผู้ควบคุมทีม)

(นาย/นาง/นางสาว) 
1 การแข่งขนัประดิษฐ์ของใช้จาก

เศษวสัดุธรรมชาติในท้องถ่ิน 
ประเภททีม 3 คน 

นายศิริชัย  ป้ันบุญชู นายระพพีัฒน ์ เกลี้ยงพร้อม
2 นายธีรภัทร์  วรรณ์ขามป้อม
3 นายจักรพัฒน์  ช่วยสุด

 
 
 

นายระพพีัฒน ์ เกลี้ยงพร้อม       ครูผู้ควบคุมทีม 
               ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนระยองวิทยาคม นคิมอุตสาหกรรม   
          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2256 
          โทรศัพท์.  084-4756355 
 
 



ใบสมัคร 
 

การแข่งขัน้ทกัษะทางวิชาการงานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ปีการศึกษา 2556 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ ฯ 

 
โรงเรียน ระยองวิทยาคม นคิมอุตสาหกรรม  สังกัด สพม.18 

อําเภอเมือง   จังหวัดระยอง 
รายการแข่งขนั  การทําอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ประเภททีม 3 คน 

 
ระดับมัธยมศกึษา   ระดับ ม.ต้น   ระดับ ม.ปลาย 

 
ที่ ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล (นักเรียน)

(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) 
ชื่อ-สกุล (ครูผู้ควบคุมทีม)

(นาย/นาง/นางสาว) 
1 การทําอาหารคาวจานเดียว 

(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน 
(ขนมไทย) ประเภททีม 3 คน 

ด.ญ. พิมพ์ลภัส  วงษ์โคกสูง นางสาวพรภิญญา  นาพรม
2 ด.ญ.กรรณิการ์  จันแก้ว
3 นางสาวพนิดา  บุญทะนัน

 
 
 

นางสาวพรภิญญา  นาพรม        ครูผู้ควบคุมทีม 
               ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนระยองวิทยาคม นคิมอุตสาหกรรม   
          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2256 
          โทรศัพท์.  086-6119739 
 
 



ใบสมัคร 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพฯ 

โรงเรียน  เพรักษมาตาวิทยา   สังกัด  สพม.18 

อําเภอเมืองระยอง   จังหวัด  ระยอง 

รายการแข่งขัน   การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษา     ระดับช้ัน ม.ต้น    ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ที่ ช่ือกิจกรรม ช่ือ – สกุล (นักเรียน)
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) 

ช่ือ-สกุล (ครูผูค้วบคุมทีม)
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) 

1 กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ นส.ทิพย์ แก้วจันทร์ นางกองชุน  ศรีบุรินทร ์
  ด.ญ.ทัศน์  แก้วจันทร์
  ด.ญ.จุฑามาศ  เภตราเสถียร
  ด.ญ.ภักษิยา  เทพขจร
  ด.ญ.มิ้นทิรา  แทนชัยภูมิ
  ด.ญ.นัชชา  มะลิสา
   

 

    ลงช่ือ  นางกองชุน  ศรีบุรินทร์ ครผูู้ควบคุมทีม 

           ตําแหน่ง   ครู คศ.3 

 วันที่  7  พฤศจิกายน  2556 

         เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 087-7756454 

หมายเหตุ 1. ส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มาที ่ E-mail : naratawa.tewan@gmail.com 

    2. ครูประสานงาน นางยวุดี  วงษ์สวา่ง โทร. 089-8325561 



ใบสมัคร 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพฯ 

โรงเรียน  เพรักษมาตาวิทยา   สังกัด  สพม.18 

อําเภอเมืองระยอง   จังหวัด  ระยอง 

รายการแข่งขัน   การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษา     ระดับช้ัน ม.ต้น    ระดับช้ัน ม.ปลาย 

ที่ ช่ือกิจกรรม ช่ือ – สกุล (นักเรียน)
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) 

ช่ือ-สกุล (ครูผูค้วบคุมทีม)
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) 

1 บายศรีสู่ขวัญ นายเอกสิทธ์ิ  สิทธิประสงค์ นางกองชุน  ศรีบุรินทร ์
  นส. นริศรา  สบืนุสรณ์
  นส. สุดารัตน์ บุดดี
  นส. อภิชญา  สุทัดสัน
  นส. กฤษณา  กฤษณะประยูร
  นส. กัญญาวีร์ ทองประดิษฐ์
   

 

    ลงช่ือ  นางกองชุน  ศรีบุรินทร์ ครผูู้ควบคุมทีม 

           ตําแหน่ง   ครู คศ.3 

 วันที่  7  พฤศจิกายน  2556 

         เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 087-7756454 

หมายเหตุ 1. ส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มาที ่ E-mail : naratawa.tewan@gmail.com 

    2. ครูประสานงาน นางยวุดี  วงษ์สวา่ง โทร. 089-8325561 

 



ใบสมัคร 
การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ปีการศึกษา 2556   ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพฯ 

โรงเรียน  ปลวกแดงพิทยาคม   สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 

อําเภอ  ปลวกแดง  จังหวัดระยอง 

รายการแข่งขัน  การจัดสวนถาดแบบช้ืน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา    ระดับช้ันม.ต้น    ระดับช้ันม.ปลาย 

 
ที่ ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล(นักเรียน)

 (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)
ชื่อ-สกุล (ครูผู้ควบคุมทีม) 

(นาย/นาง/นางสาว)

1 การจัดสวนถาดแบบช้ืน นางสาวธาริณี  นามเคน นางสาวสุวรรณา  แซ่อ๊ึง
  นางสาวจุฑามาศ  ผังก่ิง นายกําธร  ดิษธรรม 
  นางสาวศรัณธรณ์  โคตรเวียง  
  
  
  
  
 
       ลงชื่อ......นางสาวสุวรรณา  แซ่อ๊ึง......ครผููค้วบคุมทีม 
             (.....นางสาวสุวรรณา  แซ่อ๊ึง.....) 
            ตําแหน่ง...ครู อัตราจ้าง........... 
               วันที่ .......09...../.....พ.ย...../  2556 
                                                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......089-4047017...... 
 
หมายเหตุ 1. ใบสมัครให้แยกตามกลุ่มงาน และกิจกรรม 
     2. ส่งใบสมคัรภายในวันที่  11  พฤศจิกายน  2556    มาที่    E-mail : naratawa.tewan@gmail.com 
     3. รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมย่อย เปิดดูรายละเอียด  
                     เพ่ิมเติมได้ที่    http://www.sillapa.net/      (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 63) 

   4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นางยุวดี  วงษ์สว่าง    โทร. 089-8325561, 
         นายเทวัญ  นราธาวา  081-9828038 

 
 



 
ใบสมัคร 

การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศลิปหตัถกรรมนักเรยีน ปีการศึกษา 2556   ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพฯ 
โรงเรียน  ปลวกแดงพิทยาคม   สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 

อําเภอ  ปลวกแดง  จังหวัดระยอง 

รายการแข่งขัน  การจัดสวนแก้ว 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา    ระดับช้ันม.ต้น    ระดับช้ันม.ปลาย 

 
ที่ ชื่อกิจกรรม ชื่อ-สกุล(นักเรียน)

 (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)
ชื่อ-สกุล (ครูผู้ควบคุมทีม) 

(นาย/นาง/นางสาว)

1 การจัดสวนแก้ว นายณัฐวุฒิ  สชุวลิต นางสาวสุวรรณา  แซ่อ๊ึง
  นางสาวอนิสา  มะโนน้อม นายกําธร  ดิษธรรม 
  นางสาวอรพรรณ  สงวนเช้ือ    
  
  
  
  
 
       ลงชื่อ......นางสาวสุวรรณา  แซ่อ๊ึง......ครผููค้วบคุมทีม 
             (.....นางสาวสุวรรณา  แซ่อ๊ึง.....) 
            ตําแหน่ง....ครู อัตราจ้าง......... 
               วันที่ .......09...../.....พ.ย...../  2556 
                                                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......089-4047017...... 
 
หมายเหตุ 1. ใบสมัครให้แยกตามกลุ่มงาน และกิจกรรม 
     2. ส่งใบสมคัรภายในวันที่  11  พฤศจิกายน  2556    มาที่    E-mail : naratawa.tewan@gmail.com 
     3. รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมย่อย เปิดดูรายละเอียด  
                     เพ่ิมเติมได้ที่    http://www.sillapa.net/      (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ 63) 

   4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นางยุวดี  วงษ์สว่าง    โทร. 089-8325561, 
         นายเทวัญ  นราธาวา  081-9828038 

 



 



 

ใบสมัครเข้าแข่งขัน  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่63 ปีการศึกษา 2556 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 1  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร ์

 
 

 โรงเรียน.......................อรวินวิทยา.....................................  สังกัด…………… สช. ………………………. 
 
 อําเภอ……………………       ปลวกแดง   ………………………….จังหวัด………………ระยอง……………….. 
 

 รายการแข่งขนั………………………………  การแกะสลักผักผลไม้  ………………………………………………... 
 

 ระดับมัธยมศึกษา    ระดับ ม.ต้น     ระดับ ม. ปลาย 
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล(นักเรยีน)

(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล (ครูผู้ควบคุมทีม)
(นาย/นาง/นางสาว) 

 

1 เด็กหญิงจันทราวรรณ  โกมลวานิช นางสดุดี  เทพศาสตรา 
2 เด็กหญิงรวิสรา  ความปรงใจ 
3 เด็กหญิงชลธิดา  ทวีพงษ์ 
  
  
  
  
 
 

  ลงช่ือ.................................................ครูผู้ควบคุมทมี
       (..... นางสดุดี  เทพศาสตรา .....) 

 

          ตําแหน่ง..........ครูผู้สอน............ 
 

 วันที่............6 พฤศจิกายน     2556 .............. 
 

 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..... 085-3996045 ........ 
  



  
 



 
 

ใบสมัครเข้าแข่งขนั 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่63 ปีการศึกษา 2556 ระดับสหวทิยาเขต ระยอง 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ 
 
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุวทิยา สังกดัมัธยมศึกษาเขต 18       อาํเภอบ้านฉาง  จังหวดัระยอง 

รายการแข่งขนั จัดสวนถาดช้ืน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที ่

 
 
 

ช่ือ-สกลุ(นักเรียน) 
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)  

 

ช่ือ-สกลุ (ครูผู้ควบคุมทมี) 
 (นาย/นาง/นางสาว)  

หมายเหตุ 

1 ด.ญ. ญาณิศา  บุตรศรี นางสาวดุษฎีภรณ์  พิมพน์อ้ย 086-0205294 
2 ด.ญ. นรัตน์ธกานต ์ แววโคกสูง นายพีระ  อาจมณี 088-5269599 
3 ด.ญ. ณฐักานต ์ รัตนะพนัธ์   

    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครเข้าแข่งขนั 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่63 ปีการศึกษา 2556 ระดับสหวทิยาเขต ระยอง 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ 
 
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุวทิยา สังกดัมัธยมศึกษาเขต 18       อาํเภอบ้านฉาง  จังหวดัระยอง 

รายการแข่งขนั จัดสวนถาดแก้ว ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที ่

 
 
 

ช่ือ-สกลุ(นักเรียน) 
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)  

 

ช่ือ-สกลุ (ครูผู้ควบคุมทมี) 
 (นาย/นาง/นางสาว)  

หมายเหตุ 

1 นายมงคล  จนัทร์ดา นางสาวดุษฎีภรณ์  พิมพน์อ้ย 086-0205294 
2 นางสาวณฐัริน   คาํนวณ นายพีระ  อาจมณี 088-5269599 
3 นางสาววรัญญา  ป้องแกว้   

    
    
    
    
 

 



ใบสมัคร 
การแข่งขนัทักษะทางวชิาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา  2556  ระดบัสหวทิยาเขตระยอง  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   สังกดั สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

อาํเภอเมืองระยอง   จังหวดัระยอง  
รายการแข่งขัน  การแข่งขันการทําอาหารและทําอาหารคาวจานเดยีว 

ระดบัมัธยมศึกษา        ระดบั ม. ต้น      ระดับ ม. ปลาย     
 

ที ่ ช่ือกจิกรรม ช่ือ-สกลุนักเรียน ช่ือ-สกลุครูผู้ควบคุมทมี 
1 การแข่งขนัทาํอาหาร 

(แกงมสัมัน่) 
1.  นางสาวกมลลกัษณ์  แกว้รุ่งเรือง 
2.  นางสาวกญัญาวร์ี กิจภากรณ์ 
3.  นางสาวนดัชฎา  ศรีงามผอ่ง 

นางสาวศิวภรณ์ หงษษ์า 

2 การแข่งขนัทาํอาหารคาว
จานเดียว 
 

1.  นางสาวณฐัณิชา  มัน่ทอง 
2.  นางสาวศิริกร  เก้ือวงศ ์
3.  นางสาวแอนนา  ทอฟฟาล ์

นางสาวศิวภรณ์ หงษษ์า 

 
      ลงช่ือ    นางสมยศ   สกุลวงษ ์     
                                              ตาํแหน่ง หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
                                                                          วนัท่ี  14/  ต.ค. / 2556 
                                                                  เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 08-684-5408 
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