รายชื่อนิทรรศการ "ศิลปหัตถกรรม สื่อนาความคิด สร้างผลผลิตทางปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ"
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี
บูธที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อโรงเรียน
นายายอามพิทยาคม
คิชฌกูฏวิทยา
มัธยมวัดเขาสุกิม
แหลมสิงห์วิทยาคม
ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
กองอานวยการ
แก่งหางแมวพิทยาคาร
โรงเรียนสฤษดิเดช
มะขามสรรเสริญ
บ้านคลองลาว
โป่งน้าร้อนวิทยาคม
วัดทับไทร
ตกพรมวิทยาคาร
วัดจันทนาราม
ขลุงรัชดาภิเษก
วัดทองทั่ว

ชื่อนิทรรศการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ห้าสถานีการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
หนึง่ โรงเรียน หนึง่ อาชีพ หนึง่ ผลิตภัณฑ์ เรือ่ งกล้วย ๆ ก็รวยได้
“ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเสื่อกกจันทบูร”
การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ราเท่งตุ๊ก-ละครเท่งตุ๊ก”
กองอานวยการ
“เทิดไท้องค์ราชันสืบสานตานานจันท์”
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี
ผึ้งน้อย.....ร้อยคุณค่า”
การจัดการเรียนรู้ BBL และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพ
การจัดการเรียนรูบ้ ูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (สะเต็มศึกษา)
“แหล่งเรียนรูป้ ่าชุมชน...ตกพรมถิ่นอัญมณี”
การศึกษาพิเศษ
คุณธรรมนาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ
หนึง่ โรงเรียน หนึง่ อาชีพ หนึง่ ผลิตภัณฑ์พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

บูธที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อนิทรรศการ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

หนองตาคงพิทยาคาร
บ้านโคกวัด
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
บ้านตาเรือง
สอยดาววิทยา
บ้านช่องกะพัด
บ้านจันทเขลม
บ้านห้วงกระแจะ (สวัสดิชัยอุปถัมภ์)
วัดราพัน
บ้านเนินจาปา

ภาษาขะแมร์เพื่อการสื่อสาร สู่การพัฒนาท้องถิ่น
บูรณาการเทคโนโลยีการเรียนรูส้ ู่อาชีพ
นวัตกรรมการเรียนรูส้ ู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑
เรียนรูส้ ู่การพึ่งพาตนบนความพอเพียงเลี้ยงชีพได้
กิจกรรมวิทยพัฒนพานิชย์/กิจกรรมงานประดิษฐ์จากใบตองและกิจกรรมเปิดโลก
จิการเรี
นตนาการ
ยนรูแ้ ละสืบทอดภูมปิ ัญญาสร้างอาชีพแบบบูรณาการ
ต้นแบบกิจกรรม “สู่ผู้นานักเรียน โรงเรียนบ้านจันทเขลม”
การจัดการเรียนรูส้ ู่อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปิดโลกกว้างสู่งานอาชีพ
การเรียนรูส้ ู่อาชีพ (การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และพืชสมุนไพร งานประดิษฐ์พานพุ่มธูปเทียน
แพ ข้าวห่อใบบัว)

27
28
29
30
31
32
33
34
35

บ้านเนินมะหาด
บ้านโป่งน้าร้อน
บ้านเขาแก้ว
วัดเวฬุวัน
บ้านมะขาม
บ้านท่าแฉลบ
สตรีมารดาพิทักษ์
วัดขุนซ่อง
บ้านหนองสลุด

สมุนไพรพื้นบ้านจันทบูร
สืบสานพระราชปณิธานสู่ผลิตภัณฑ์(เห็ดพันบ้านบ้านโป่งน้าร้อน
สืบสานภูมปิ ัญญาไทยลูกประคบสมุนไพรบ้านเขาแก้ว
อาหารพื้นบ้านเมืองจันท์
บ้านมะขามสืบสานวิถีพอเพียง “ผักปลอดสารพิษและขนมไทย”
น้อมศาสตร์พระราชา บูรณาการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ
งานมือสื่อเรียนรู้ สู่ความพอเพียง
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนขุนซ่อง
ทาดีตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง

บูธที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อนิทรรศการ

36
37
38
39
40
41
42
43

โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขาบ้านโป่งเกตุ
บ้านทรัพย์เจริญ
วัดกระทิง
วัดหนองคัน
บ้านปั้นหม้อ
วัดปากน้า (ประสาทวิทยาคาร)
บ้านทรัพย์สินพูน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าใหม่

ศาสตร์พระราชา
“ทรูปลูกปัญญากับการพัฒนาสู่อาชีพ”
นมัสการรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ
๙ สู่พอเพียง
การศึกษาไทยตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา
“กิน อยู่ อย่างพอเพียง”
“ท่าสอนบ้านฉัน”
ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่เทิดไท้
องค์ราชัน

44
45

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี

อัญมณีศรีจันทบูร เพิ่มพูนเศรษฐกิจไทย
พ่อของแผ่นดิน

46

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี

เศรษฐกิจพอพียง

47
48
49

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
สานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชกับการสหกรณ์
ราชมงคลจันทบุรี ราลึกในมหากรุณาธิคุณ

50
S1
S2

เทศบาลตาบลวังแซ้ม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
การปิโตเลี่ยม

การเลี้ยงผึ้งชันโรง
มหานครแห่งอัญญมณี
“เมืองไทยไร้ขยะ”

บูธที่
S3
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

ชื่อโรงเรียน
การปิโตเลี่ยม
สพป.ตราด
สพป.ระยอง 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพม. 6
สพม. 3
โรงเรียนบ้านไพร่ฟ้า

ชื่อนิทรรศการ
“เมืองไทยไร้ขยะ”

การศึกษาเพื่อการมีงานทา
......................................
ร้อยเรียง เคียงคู่ สู่นโยบายหลัก
ตามรอยปรัชญาพ่อ
ผลผลิตจากสมุนไพร
พราะราชกรณียกิจการศึกษาไทย
การศึกษาเพื่อการมีงานทา
การพัฒนาเส้นทางชีวิตสาหรับวัยรุน่ โดยใช้กระบวนการ ๗ อุปนิสัย (โครงการวัยรุน่ ก้าว
ไกลด้วยหัวใจ เปียมไฟฝัน)

