รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงานตามโรงเรียนที่สังกัด
1. เขต/จังหวัดในความรับผิดชอบของโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
ลําดับ โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
เขต/จังหวัดในความรับผิดชอบ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
1
เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน ลําปาง ลําพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
จ.เชียงใหม่
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร พิจิตร
2
จ.พิษณุโลก
นครสวรรค์ อุทัยธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม
3
จ.อุดรธานี
มุกดาหาร สกลนคร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
4
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
5
ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ สุรินทร์
จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
6
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
จ.นครราชสีมา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์
7
จ.นครปฐม
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี
8
จ.นนทบุรี
ชัยนาท อ่างทอง
นครนายก และกรุงเทพฯ เขตต่าง ๆ (พญาไท บางซื่อ ดุสิต
สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง
9
กรุงเทพฯ
คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และหนองแขม)
โรงเรียนบดินทรเดชา
สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ เขตต่าง ๆ (บางรัก วัฒนา สาทร
10
(สิงห์ สิงหเสนี)
พระโขนง บางนา คลองเตย บางคอแหลม ยานนาวา ดินแดง

ลําดับ โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
เขต/จังหวัดในความรับผิดชอบ
กรุงเทพฯ
ห้วยขวาง จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน สายไหม บึงกุ่ม บางกะปิ
วังทองหลาง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดกระบัง สะพานสูง คันนายาว
มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ประเวศ และสวนหลวง)
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
11
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง
จ.ชลบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
12
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง
จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
13
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา
จ.สงขลา
2. กําหนดรับผลงานและการจัดประกวด
ลําดับ

ศูนย์สะเต็มศึกษาเจ้าภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

10
11
12
13

วันหมดเขตรับผลงาน
(ยึดตราไปรษณียากร)
1 กรกฎาคม 2562
5 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562
1 กรกฏาคม 2562
20 มิถุนายน 2562
5 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562
20 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม 2562

กําหนดการประกวดโครงงาน
5 - 6 กรกฎาคม 2562
22 - 23 มิถุนายน 2562
2 - 3 กรกฎาคม 2562
21 มิถุนายน 2562
6 กรกฎาคม 2562
4 - 5 กรกฎาคม 2562
20 กรกฎาคม 2562
30 - 31 กรกฎาคม 2562
27 - 28 มิถุนายน 2562
18 - 19 มิถุนายน 2562

5 กรกฎาคม 2562
21 มิถุนายน 2562

18 - 19 กรกฎาคม 2562
28 - 29 มิถุนายน 2562

4 มิถุนายน 2562

14 - 15 มิถุนายน 2562

3. ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
3.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-418-6735 มือถือ 095-6933579
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pusek75@gmail.com และ krusekyrc@gmail.com
3.2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
นางเกศินี สุทธิ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-265-000 มือถือ 089-706-2052
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kasine.ch@gmail.com
3.3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
นางสาวจิรารัตน์ ไตรยางค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-221-960 มือถือ 081-262-0569
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ khu_angoon@hotmail.com
3.4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
นางชวนชื่น มลิลา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เลขที่ 4 หมู่ 2 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-225636 , 043-221783 มือถือ 091-062-4591
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chuanpada@gmail.com และ cstem@knw.ac.th
3.5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
นางวัลลภา บุญวิเศษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 600 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-474-4046 มือถือ 081-879-6931
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wallapa2014@hotmail.com
3.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นางสาวปริศนา ยนจอหอ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 248 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-255-740 มือถือ 098-782-8630
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tootor_1989@hotmail.com

3.7 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
นายประเสริฐ ทรัพย์มาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 117/2 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทร.034-241-657 มือถือ 084-716-7359
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sup210@gmail.com
3.8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์
นางสาวณัฐชาญานันท์ ศรีชวลิตเดชา (หัวหน้างานสะเต็มศึกษา)
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เลขที่ 211 ถนนนนทบุรี ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2969-1402-3 ต่อ 120 (หมวดคณิตศาสตร์)
มือถือ 094-924-4915 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stemsriboon@gmail.com
หรือติดต่อ นายกฤษฎา ฮาดภักดี มือถือ 092-796-6462
3.9 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
นางสุรีย์ ยิ่งเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เลขที่ 132/11 ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-279-1992 มือถือ 065-502-4345
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ samsen.stem@proj.ipst.ac.th
3.10 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เลขที่ 40 ซอยรามคําแหง 43/1
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-514-1403 ต่อ 224
มือถือ 086-3436085
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stem@bodin.ac.th หรือ meaw_pennapa@hotmail.com
3.11 โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
นางสาวเกตุวดี ทักษิณาจารี โรงเรียนชลราษฎรอํารุง 215 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.
เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-282-078 มือถือ 092-257-8032
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ketvadi73@gmail.com
3.12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
นางพัชรินทร์ รัชชะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 159 หมู่ 3 ต.โพธิ์เด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000 โทรศัพท์ : 075-447004-5 มือถือ 085-077-1116
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patchy_nang@hotmail.com

3.13 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
นายโชคชัย แจวิจารณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย เลขที่ 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์: 074-243599 074220404 มือถือ 095-269-5428
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chokchaijae@gmail.com
4 ข้อมูลการติดต่อ สสวท.
4.1 นายสนธิ พลชัยยา สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 ต่อ 1423 มือถือ 086-888-3548
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sopho@ipst.ac.th
4.2 นายสยามชัย สุกใส สาขาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 ต่อ 3503 มือถือ 096-878-3315
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ssuks@ipst.ac.th

