สถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

แผนผังแสดงที่ตั้ง สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช
จวนผู้ว่าราชการจังหวัด / เหล่ ากาชาดจังหวัด
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กาหนดตาแหน่งผังพื้นที่นิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 6 - 8 มกราคม พ.ศ. 2563
คาชี้แจง : เต้นนิทรรศการ หมายเลข 1 - 36 และเต้นสร้างทักษะอาชีพ หมายเลข 37 - 62 แต่ละหน่วย ดังนี้
เต้นท์
ชื่อหน่วยงาน
เต้นท์
ชื่อหน่วยงาน
เต้นท์
ชื่อหน่วยงาน
หมายเลข 1 สพป.นครศรีฯ เขต 1
หมายเลข 21 สพป.ระนอง
หมายเลข 41 สพป.ชุมพร เขต 1
หมายเลข 2 สพป.นครศรีฯ เขต 1
หมายเลข 22 สพป.สงขลา เขต 1
หมายเลข 42 สพป.ชุมพร เขต 2
หมายเลข 3 สพป.นครศรีฯ เขต 2
หมายเลข 23 สพป.สงขลา เขต 2
หมายเลข 43 สพป.ตรัง เขต 1
หมายเลข 4 สพป.นครศรีฯ เขต 2
หมายเลข 24 สพป.สตูล
หมายเลข 44 สพป.ตรัง เขต 2
หมายเลข 5 สพป.นครศรีฯ เขต 3
หมายเลข 25 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
หมายเลข 45 สพป.นราธิวาส เขต 1
หมายเลข 6 สพป.นครศรีฯ เขต 3
หมายเลข 26 สพม. 11
หมายเลข 46 สพป.นราธิวาส เขต 2
หมายเลข 7 สพป.นครศรีฯ เขต 4
หมายเลข 27 สพม. 12
หมายเลข 47 สพป.นราธิวาส เขต 3
หมายเลข 8 สพป.นครศรีฯ เขต 4
หมายเลข 28 สพม. 12
หมายเลข 48 สพป.ปัตตานี เขต 1
หมายเลข 9 สพป.ชุมพร เขต 1
หมายเลข 29 สพม. 13
หมายเลข 49 สพป.ปัตตานี เขต 2
หมายเลข 10 สพป.ชุมพร เขต 2
หมายเลข 30 สพม. 14
หมายเลข 50 สพป.พัทลุง เขต 1
หมายเลข 11 สพป.ตรัง เขต 1
หมายเลข 31 สก.สค.นครศรีธรรมราช
หมายเลข 51 สพป.ภูเก็ต
หมายเลข 12 สพป.ตรัง เขต 2
หมายเลข 32 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หมายเลข 52 สพป.ยะลา เขต 2
หมายเลข 13 สพป.นราธิวาส เขต 1
หมายเลข 33 สานักบริหารการศึกษา
หมายเลข 53 สพป.ระนอง
หมายเลข 14 สพป.นราธิวาส เขต 2
หมายเลข 34 สานักบริหารการศึกษา
หมายเลข 54 สพป.สงขลา เขต 1
หมายเลข 15 สพป.นราธิวาส เขต 3
หมายเลข 35 สานักบริหารการศึกษา
หมายเลข 55 สพป.สงขลา เขต 2
หมายเลข 16 สพป.ปัตตานี เขต 1
หมายเลข 36 สานักบริหารการศึกษา
หมายเลข 56 สพป.สงขลา เขต 3
หมายเลข 17 สพป.ปัตตานี เขต 2
หมายเลข 37 สพป.นครศรีฯ เขต 1
หมายเลข 57 สพป.สตูล
หมายเลข 18 สพป.พัทลุง เขต 1
หมายเลข 38 สพป.นครศรีฯ เขต 2
หมายเลข 58 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
หมายเลข 19 สพป.ภูเก็ต
หมายเลข 39 สพป.นครศรีฯ เขต 3
หมายเลข 59 สพม. 11
หมายเลข 20 สพป.ยะลา เขต 2
หมายเลข 40 สพป.นครศรีฯ เขต 4
หมายเลข 60 สพม. 12
หมายเลข 61 สพม. 13
หมายเลข 62 สพม. 14

รายละเอียด
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างทักษะอาชีพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
**********************************************
1. การจัดนิทรรศการ ดังนี้
1) เต้นท์สาหรับจัดนิทรรศการ ขนาด 4 x 8 เมตร สูง 2.5 เมตร
(ใช้หน่วยละ 1 หลัง ยกเว้น เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เขตละ 2 หลัง)
2) ระบบไฟฟ้า หลอดไฟเต้นละ 2 หลอด ปลั๊กไฟ เต้นละ 1 จุด
3) โต๊ะ ขนาด 80 ซม. x 120 ซม. เต้นละ 4 ตัว
4) เก้าอีพ้ ลาสติก เต้นละ 8 ตัว
5) การจัดนิทรรศการ แต่ละหน่วยสามารถจัดออกมาหน้าเต้นท์ได้ไม่เกิน 1.5 เมตร และสามารถเข้าจัดนิทรรศการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563
2. กิจกรรมสร้างทักษะอาชีพ ดังนี้
1) เต้นท์สาหรับจัดทักษะอาชีพ ขนาด 4/4 เมตร สูง 2.5 เมตร
2) โต๊ะ ขนาด 80 ซม. x 120 ซม. หน่วยละ 1 ตัว
3) เก้าอีพ้ ลาสติก หน่วยละ 3 ตัว
3. การบริการอื่นๆ ดังนี้
1) มีจดุ ติดตั้งบริการน้า บริเวณนิทรรศการ
จานวน 30 จุด
2) เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 KW
3) ขอความร่วมมือรถสุขาเคลื่อนที่
จานวน 3 คัน
(อบจ.นครศรีธรรมราช / เทศบาลนครศรีธรรมราช / เทศบาลเมืองปากพนัง)

