ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

1 หมิงซิน

2 อนุบาลดวงกมล

สถานที่พักนักเรียน ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนอง
สถานศึกษาในจังหวัดระนอง
อําเภอเมืองระนอง
จํานวน จํานวน
ผู้บริหาร
ระยะห่างจาก
อําเภอ
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
ผู้ประสานงาน
อําเภอถึงโรงเรียน
สถานศึกษา
พักได้
(ห้อง)
เมืองระนอง นายคํานึง โสตถิอุดม 081-894-4272 10
077-811-901
077-825-433

เมืองระนอง นางสาวเพลินจิตร

ทิสาระ

081-787-7247

6

(คน)
600 นายภัทรวุธ พัวพัน
นางทิพสุดา พันธุ

60

นางสาวเพลินจิตร ทิสาระ

ชื่อผู้เข้าพัก

(กม.)
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนจีน ปัตตานี
โรงเรียนบ้านคลองมวน ตรัง 2
โรงเรียนบ้านโคกเรียบ ตรัง 2
โรงเรียนบ้านบางพระ ตรัง 2
โรงเรียนบ้านควนผกา ตรัง 2
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล พัทลุง
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเชียว (สช) ตรัง
โรงเรียนวัดดอนศาลา พัทลุง 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สุราษฎร์ฯ
โรงเรียนสามัคคีคึกษา ตรัง
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ชุมพร 1
โรงเรียนบ้านบางม่วง พังงา
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ พัทลุง 1
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวิหาร ตรัง
โรงเรียนพะตงวิทยา
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลกันตัง
โรงเรียนอนุบาลสุไหงโกลก
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
โรงเรียนบ้านบางสาน
โรงเรียนบูรณะรําลึก ตรัง

จํานวน
(คน)
30
55
30
40
40
30
150
15
100
17
40
8
45
60
20
25
8
15
60
15
30

หมาย
เหตุ

600

233

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

3 เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา

4 บ้านบางนอน

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้

(ห้อง)
เมืองระนอง นางจิราภรณ์ จันทร์สงค์ 809-289-8209 4

เมืองระนอง นางอันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์ 086-325-3093
085-461-1791
089-026-4384

7

ผู้ประสานงาน

(คน)
60 นางจิราภรณ์ รัตนพร
(089-909-4121)

300 นางอันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์
นางอิสรา เพชรคนชม
นายกรัมพล เพ็ชรเกลี้ยง

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน
(กม.)
2

9

ชื่อผู้เข้าพัก

โรงเรียนบ้านโคกทราย+ดอนประดู่ พัทลุง

สงขลา เขต 2 (1 ห้องเรียน) ครู
โรงเรียนวัดควนศรีนวล ตรัง 1
โรงเรียนห้วยยอด มัธยม ตรัง
โรงเรียนบ้านควนเลียบ ตรัง 2
โรงเรียนวัดควนเมา ตรัง 2
โรงเรียนควนหนองกก ตรัง 2
โรงเรียนตรัง 2
สพป.กระบี่
สพป.นครศรีธรรมราช (ผอ.ประพาสจอง)

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม นครฯ
โรงเรียนวัดเจริญร่วมเมือง นครฯ
โรงเรียนบ้านคลองตุก
โรงเรียนเกาะปันหยี
สพป.พัทลุง (ผอ.สุลีลา จอง)
โรงเรียนราชประชาฯ นครฯ
โรงเรียนอนุบาลสวี
ศน. สพป.กระบี่
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง
ผอ.ยุทธิพร
ผอ.สุลีลา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 ชุมพร

จํานวน
(คน)
25
13
50
50
16
14
7
10
250
50
30
20
10
10
25
50
30
10
6
30
50
50

หมาย
เหตุ

185

621

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

5 บ้านบางกลาง

6 บ้านเขานางหงส์
7 บ้านละออง

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

เมืองระนอง นายมนัส จั่นสกุล

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)
089-593-7820 3

เมืองระนอง นางอิสริยา บัวดิษ 081-090-2782
เมืองระนอง นายศักดา แสงแป้น 095-069-2424

3
5

ผู้ประสานงาน

(คน)
100 นายธีระพันธ์ ควรวินิจ
(086-273-7750)
นายณัฐพงศ์ มั่งคั่ง
(098-695-4119)

76
70

นางอิสริยา บัวดิษ
นางเยาวลักษณ์ วงศ์สุทัศน์

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน
(กม.)
2.5

8
21

ชื่อผู้เข้าพัก

โรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ จ.ตรัง

การศึกษาพิเศษ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง
โรงเรียนบ้านพรุใน พังงา
โรงเรียนถลางมิตรภาพที่ 163 พังงา
โรงเรียนวัดประจ่า สงขลา 3
โรงเรียนตันติวัตร
โรงเรียนบ้านในปง จ.ตรัง
โรงเรียนบ้านพรุจําปา ภูเก็ต
โรงเรียนตํามะลังเหนือ สตูล
โรงเรียนบ้านไม้เรียน สพป. นครฯ 2
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป.สฎ.1
โรงเรียนจากนครฯ (นายชยพล บัวดิษ)

8 วัดหาดส้มแป้น

9 บ้านท่าฉาง

เมืองระนอง นางสาวฐิติพร เล่งระบํา 084-052-5405

เมืองระนอง นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ 081-787-6234

12

8

200 นางอรวรรณ สวัสดิ์
083-102-8587

100 นางนันธิกา เหล่าเส็น
(088-385-5969)

13

16

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ นครฯ 2
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนพรรณราชลเขต จ.นครฯ
โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง นราฯ 2
โรงเรียนทุ่งใหญ่ นคร 2
โรงเรียนสวนสมบูรณ์
โรงเรียนหาญเทา จ.พัทลุง
จ.พัทลุง 2 โรง
จ.สงขลา เขต 1,3
จ.นครศรีธรรมราช 2 โรง

จํานวน
(คน)
30
15
40
30
25
4
7
8
16
60
35
38
100
50
60
15
36
25
40
140
20
30
40

หมาย
เหตุ

159
76

173

226

230

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

10 บ้านราชกรูด

11 บ้านหินช้าง

หอประชุมเทศบาลตําบล
ปากน้ําท่าเรือ

12 บ้านหินดาด

13 บ้านทรายแดง
(ในการนี้ขอให้โรงเรียนที่เข้าพักจัดเตรียม
เครื่องนอนมาเองด้วย)

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้

(ห้อง)
เมืองระนอง นายศักดา แสงแป้น 095-069-2424 3

เมืองระนอง นายเถกิงศักดิ์ จอกถม 081-978-8870
089-292-3991

เมืองระนอง

-

เมืองระนอง นายนิรัญ เรืองดํา

5

081-978-8870

081-891-9021
094-807-7798

เมืองระนอง นายศักดา เชาวนะเลิศ 093-604-9548
087-267-6824

(คน)
30 นายศักดา แสงแป้น

162 นายเถกิงศักดิ์ จอกถม
นายมนัส สักขาพรม

80

3

11

ผู้ประสานงาน

(กม.)
26

15

นายเถกิงศักดิ์ จอกถม

30-40 นายนิรัญ เรืองดํา
นางสาวปานใจ ม่วงหีต
80

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

นายศักดา เชาวนะเลิศ
นางจรินทร์ เพิงมาก

27

ชื่อผู้เข้าพัก

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ตรัง 2
โรงเรียนวิชิต ภูเก็ต
โรงเรียนวัดโงกน้ํา จ.พัทลุง
โรงเรียนบ้านทําเนียบ (นราธิวาส)
รายละเอียดยังไม่มา
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด นครฯ เขต 2
โรงเรียนบ้านกาเด็ง นราธิวาส
โรงเรียนบ้านควนโส สงขลา
โรงเรียนบ้านสะพานหัน นครฯ 4
โรงเรียนบ้านทุ่งคล้า ปัตตานี
โรงเรียนจาก สพป.สุราษฎร์1
โรงเรียนบ้านเทพา สงขลา
โรงเรียนบ้านพระพุทธ สงขลา
โรงเรียนวัดคลองยอ สงขลา
โรงเรียนวัดนาปรือ สงขลา
โรงเรียนบ้านคูหา สงขลา
โรงเรียนบ้านคูหา สงขลา
โรงเรียนบ้านเขาปู่ จ.พัทลุง
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง

31

โรงเรียนบ้านช่องลม ตรัง 2
โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครฯ 2
โรงเรียนในเครือข่าย ตรัง 2
โรงเรียนทุ่งเจดีย์
โรงเรียนบ้านโตน ตรัง 2
โรงเรียนวัดทะเลน้อย พัทลุง
โรงเรียนบ้านใสกุน
โรงเรียนบ้านสุโส๊ะ

จํานวน
(คน)
60
10
15
20
20
150
11
13
10
15
13
20
7
15
10
16
16
39
34
7
80
70
23
20
6
20
48

หมาย
เหตุ

125

296

80

267

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

14 บ้านบางสีกิ้ม
(ในการนี้ขอให้โรงเรียนที่เข้าพัก
จัดเตรียมเครื่องนอนมาเองด้วย)
15 บ้านขจัดภัย

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้

(ห้อง)
เมืองระนอง นายศักดา เชาวนะเลิศ 093-604-9548 4

เมืองระนอง นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ 081-8608665

10

ผู้ประสานงาน

(คน)
60 นางเรณู นุชบุญช่วย
087-708-2849
50

นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าพัก

(กม.)
30

โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม นครฯ2
(จากอําเภอเมือง 35 กม.) โรงเรียนบ้านดุซงยอ นรา 3
38

โรงเรียนชัยบุรีวิทยา สพม.11
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม.11

16 บ้านคลองของ
17 นับเงิน

18 อนุบาลกิจติมาพร

19 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา

20 บ้านปากน้ํา

เมืองระนอง นายเสฐียร จันทะมูล 087-276-6863

2

เมืองระนอง นางสาวภัทรพร โภคาธิกรณ์ 077-823-973

30

เมืองระนอง นางสาวนันทพร เชาวลิตวงษ 077-821-347

เมืองระนอง นางสาวพัชรี เพชรแก้ว 087-385-9769
077-832-458

เมืองระนอง นายวิรัตน์ พัวพันธ์ 087-881-0436

20

นายเสฐียร จันทะมูล
นางสาวภัทรพร โภคาธิกรณ์

150 นางสาวนันทพร เชาวลิตวงษ์

7

155 นางสาวพัชรี เพชรแก้ว

140 นายวิรัตน์ พัวพันธ์

โรงเรียนพระแสงวิทยา สพม.11
โรงเรียนวัดจันดี นคร 2
โรงเรียนชุมชนวัดนาวา นคร 2
45
โรงเรียนบ้านบุโบย สตูล
โรงเรียน
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนบูรณะรําลึก จ.ตรัง
โรงเรียนวัดสมหวัง จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านเขาน้อย จ.พังงา
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านควนเนียง สงขลา
โรงเรียนบ้านกูยิ นราธิวาส
โรงเรียนบ้านเกียรติ ยะลา
โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สุราษฎร์ธานี
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง
18
จาก จ.สงขลา
โรงเรียนบ้านนาปรัง
โรงเรียนธรรมโกฎ
โรงเรียนบ้านสะเต๊ะ ยะลา 1
ปัตตานี

จํานวน
(คน)
15
70
20
85
90
70
30
40
20
30
15
4
30
60
10
15
35
45
30
60
20
30
40
40
16
14

หมาย
เหตุ

85

295
60

49

150

155

140

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)

21 ศรีอรุโณทัย

22 เทศบาลวัดอุปนันทาราม

เมืองระนอง นายประดิษฐ์ โมราศิลป์ 087-263-6908

เมืองระนอง

ผู้ประสานงาน

(คน)
นายประดิษฐ์ โมราศิลป์

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าพัก

(กม.)
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง
โรงเรียนพระมารดา พัทลุง
โรงเรียนตรังวิทยา
โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์
โรงเรียนจาก นครฯ ขอ 3 ห้อง
โรงเรียนดาวรุ่ง ภูเก็ต
โรงเรียนจากกระบี่
โรงเรียนแสงทอง หาดใหญ่
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนธิดาแม่พระ พังงา
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่
โรงเรียนนิรมล ชุมพร
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนเทศบาลนครสงขลา
โรงเรียนบ้านป่าโอน สงขลา
โรงเรียนพรศิริกุล เมือง ตรัง
โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี พัทลุง
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุบผา นราธิวาส
โรงเรียนบ้านกาแล นราธิวาส
โรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง)

โรงเรียนบ้านควนดินแดง พัทลุง
โรงเรียนในจังหวัดชุมพร
โรงเรียนธรรมเถียร (สุขประเสริฐ) พัทลุง

โรงเรียนบ้านพัฒนา สุราษฎร์ฯ

จํานวน
(คน)
12
8
8
5
120
30
100
60
120
18
27
25
25
45
120
45
20

หมาย
เหตุ

183

605

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)

23 เทศบาลบ้านเขานิเวศน์

24 สหายวิทย์

25 อนุบาลระนอง

ผู้ประสานงาน

(คน)

เมืองระนอง

เมืองระนอง นางจุมพิตา วีระศิริ 081-823-8697

เมืองระนอง นางวรรณี พุ่มสุวรรณ 084-840-6565

200 นางจุมพิตา วีระศิริ

20

600 นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
087-283-9911

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าพัก

(กม.)
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา
โรงเรียนท่าแซะ ชุมพร
โรงเรียนวัดท่ายาง นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลนครสงขลา
โรงเรียนวัดธนาภิมุข ปัตตานี
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนบ้านหน้าเขา
โรงเรียนบ้านทุ่งแย้
โรงเรียนบ้านตาขุน
โรงเรียนสวีวิทยา
โรงเรียนพรรณราชลเขต จ.นครฯ
โรงเรียนจาก จ.ตรัง 2 โรง
อยู่ในตัวเมือง โรงเรียนกันตังวิทยา
โรงเรียนอนุบาลตรัง
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลยะลา
โรงเรียนวัดโคกยาง
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านคลองสง
โรงเรียนกงหราพิชากร
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

จํานวน
(คน)
100
40
60
22
100
5
12
65
20
52
15
40
124
65
60
56
10
16
10
14
6
20
80
4
30
79
25
70

หมาย
เหตุ

327

204

669

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)

26 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เมืองระนอง

077-821-488

ผู้ประสานงาน

(คน)
600 ครูวัชรา ปลายชัยภูมิ
088-8435658

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน
(กม.)
34.9

ชื่อผู้เข้าพัก

โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
โรงเรียนหาดสําราญ จ.ตรัง
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย จ.ตรัง
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง จ.ตรัง
คณะครูจากเขตพื้นที่การศึกษาตรัง
โรงเรียนโพลงจระเข้ จ.ตรัง
ผอ.โรงเรียนบ้านนาประสาน
ครูเชียง จ.พัทลุง ประสาน
โรงเรียนแหลมโตนด พัทลุง
โรงเรียนบ้านบางยาง ตรัง
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง นราธิวาส
โรงเรียนไชยา
โรงเรียนบ้านชะอวด
ผอ.วิกรม ประสาน
ประสานจากจังหวัดสงขลา

จํานวน
(คน)
250
16
10
31
6
15
80
30
25
20
10
100
150
30
30

รวมผู้เข้าพักในอําเภอเมืองระนอง

หมาย
เหตุ

803
6,996

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)

ผู้ประสานงาน

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าพัก

จํานวน
(คน)

หมาย
เหตุ

(กม.)

(คน)

อําเภอกะเปอร์
27 อนุบาลบ้านด่าน
28 ประชาอุทิศ

29 บ้านห้วยเสียด
30 บ้านบางปรุ
31 ชนม์พัฒนา

กะเปอร์
กะเปอร์

กะเปอร์
กะเปอร์
กะเปอร์

นายวันชาติ สุทธิศักดิ์ 081-958-0404
091-159-6264
นางขนิษฐา รัตนสุนทร 091-821-8182
093-638-3756

นางชาลี คธาเพ็ชร 086-948-4683
นายจตุพร พิณแก้ว 090-698-0213
นายสุชิระ จัตุรงค์

080-724-2920
081-737-4146

6
5

4
4
3

50
60

50
50
20

นายวันชาติ สุทธิศักดิ์
นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทอง
นางขนิษฐา รัตนสุนทร
นายวีรศักดิ์ เดชสองแพรก
นางชาลี คธาเพ็ชร
นายจตุพร พิณแก้ว
นายสุชิระ จัตุรงค์
นางศิริพรรณ รัชนิพนธ์

1
(ห่างอําเภอเมือง 52 กม.)

3

โรงเรียนในสังกัด สพม.11 (สุราษฎร์ธานี)

33 บ้านบางหิน

กะเปอร์

กะเปอร์

นางกุลชยา เพชรปลูก 081-895-1323

นายเริงชัย รักเจริญ 089-731-0851
098-670-8677

11

6

50

50

นางกุลชยา เพชรปลูก

โรงเรียนบ้านหนองแห้ง จากตรัง เขต 1

โรงเรียนบ้านนาป้อ ตรัง 1
โรงเรียนวัดแหลมพ้อ สงขลา 1
3
โรงเรียนนาเกลือ จ.ตรัง
(ห่างอําเภอเมือง 55 กม.) โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล
3
โรงเรียน อ.ขนอม จ.นครฯ 4
(ห่างอําเภอเมือง 55 กม.) โรงเรียนจาก สพป.สตูล
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ตรัง 2
5
(ห่างอําเภอเมือง 50 กม.) โรงเรียนวัดท้ายสําเภา นคร 1
โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม
(ห่างอําเภอเมือง 55 กม.)

นายเริงชัย รักเจริญ
นางสาวรัตนา ดําจีน

15

9
(ห่างอําเภอเมือง 59 กม.)

100

จํานวน 3 โรง

โรงเรียนบ้านหมากปรก/วัดฉลอง ภูเก็ต

32 บ้านบางเบน

100

โรงเรียนโชติรส ปัตตานี
โรงเรียนจากนคร 4
โรงเรียนลันตาประชาอุทิศ สพม.13
นคร 2 + นรา 2

30
15
15
15
43
20
55
40
20
26
70
80
35
30
80

60
58
75

156

145
80

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

อําเภอ

34 บ้านสํานัก
กะเปอร์
(ในการนี้ขอให้โรงเรียนที่เข้าพักช่วย
เตรียมเครื่องนอนมาเองด้วย เพราะ
โรงเรียนจัดหาได้ไม่ครบตามจํานวน
ผู้เข้าพัก)

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
นายประโยชน์ อรรถกิจเจริญ

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)
081-080-9070 24
087-282-4158

ผู้ประสานงาน

(คน)
300 นายประโยชน์ อรรถกิจเจริญ
นายสุภพ โพชนุกูล

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน
(กม.)
15
(จากอําเภอเมือง 45 กม.)

ชื่อผู้เข้าพัก

-สพป.ยะลาเขต 2 จํานวน
-โรงเรียนห้วยน้ําดํา พัทลุง 1
-โรงเรียนแหลมตะโหนด พัทลุง 1
-สพป.พัทลุง เขต 3
-โรงเรียนนครศรีธรรมราช
-โรงเรียนลําภูราและโรงเรียนวัดควนไทร ตรัง2

-ผอ.เอกพจน์ สงขลา เขต 3
-โรงเรียนบ้านลําชิง สพป.สงขลา
-โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั้ว พัทลุง
-โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป.สงขลา 3

-โรงเรียนทุ่งยางแดง สพป.ปัตตานี
-โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม.13 กระบี่
-โรงเรียนคีรีราษฎร์สามัคคี อ.มายอ ปัตตานี

-โรงเรียนห้วยยอด สพม.13 ตรัง
-โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ

35 พัฒนศาสตร์วิทยา

กะเปอร์

นางสาวสุพัตรา เสบสบาย

077-861638

นางสาวสุพัตรา เสบสบาย

12

-ร่วมกับชุมชน กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง อสม ผู้นํา
ศาสนา ฝ่ายปกครองท้องที่รับผู้
เข้าพักที่หมู่บ้าน
จ.ยะลา เขต 2

จํานวน
(คน)

หมาย
เหตุ

150
25
25
35
50
70
15
15
12
40
25
25
53
70
15
1,000

1,625

90

90

15
20
10

45

(จากอําเภอเมือง 45 กม.)

36 บ้านชาคลี

กะเปอร์

นายบุญยง บํารุงเพ็ชร 086-951-9021

4

30

นายบุญยง บํารุงเพ็ชร

13

โรงเรียนวัดทุ่งคา สงขลา เขต 2
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ภูเก็ต
โรงเรียนวัดสมอ นครฯ
(ห่างอําเภอเมือง 65 กม.) โรงเรียนจาก นครฯ

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

37 บ้านเชี่ยวเหลียง

38 โรงเรียนบ้านนา

อําเภอ

กะเปอร์

กะเปอร์

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ชรุณ สุนทรนนท์

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)
084-912-0763 3

นางสุภาวดี นาควิเชียร 081-084-2941

14

086-796-4710

39 บ้านทองหลาง

กะเปอร์

นางวาสนา เพชรสุข 089-872-5543
081-747-3956

8

ผู้ประสานงาน

(คน)
30 นางจิรา อภิศักดิ์มนตรี

100 นางสุภาวดี นาควิเชียร
นางขัตติยา สุขสมานพันธ์

80

นางวาสนา เพชรสุข
นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐ์

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน
(กม.)
14

ชื่อผู้เข้าพัก

โรงเรียนบ้านควนเมา ตรัง 2
(ห่างอําเภอเมือง 66 กม.) โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจตรัง 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง
โรงเรียนบ้านท่าคลอง สงขลา
โรงเรียนบ้านหนองจิก กระบี่
17
โรงเรียนบ้านเขาแดง สงขลา
(ห่างอําเภอเมือง 69 กม.) โรงเรียนเทศบาลจงงั่ว จ.พัทลุง
โรงเรียนสระนางมโนราห์ นคร
โรงเรียนจาก ปัตตานี
โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครฯ1
20
โรงเรียนนราศิขาลัย สพม.
(ห่างอําเภอเมือง 72 กม.) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม.
โรงเรียนทุ่งเจดีย์ พังงา
โรงเรียนบ้านปากลัด พังงา (รอยืนยัน)

จํานวน
(คน)
20
25
10
15
20
20
20
7
50
5
60
24
25
-

รวมผู้เข้าพักในอําเภอกะเปอร์

หมาย
เหตุ

90

102

109
2,735

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)

ผู้ประสานงาน

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าพัก

จํานวน
(คน)

หมาย
เหตุ

(กม.)

(คน)

อําเภอละอุ่น
40 ระวิราษฎร์บํารุง

41 บ้านเขาฝาชี

ละอุ่น

ละอุ่น

นายพรเลิศ ดํารง

นายชาตรี ศานติประพันธ์

089-590-9494
095-418-1481

087-219-8667

3

3

30

นายพรเลิศ ดํารง
นายสําราญ ศิริชาติ

200 นายชาตรี ศานติประพันธ์

25

โรงเรียนวัดควนเผยอ พัทลุง
(ห่างอําเภอเมือง 16 กม.) โรงเรียนบ้านตอหลัง นราธิวาส
โรงเรียนวัดช้างนอน พังงา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านดอนประดู่ พัทลุง
โรงเรียนบ้านนา สงขลา
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ นครฯ
โรงเรียนวัดท้ายโนต นครฯ
โรงเรียนบ้านคลองแงะ สงขลา
20
ปัตตานี,พังงา 110 คน
(ห่างอําเภอเมือง 35 กม.) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.13

โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง นราธิวาส 2

42 บ้านบางขุนแพ่ง

ละอุ่น

นางจินดา นามโพธิ์ชัย 081-086-8805

1

100 นางจินดา นามโพธิ์ชัย

8

โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี สงขลา 1
โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล

20
11
40
15
7
60
40
15
6
110
50
12
25
357

214

197
357

(ห่างอําเภอเมือง 28 กม.)

43 บ้านละอุ่นใต้

44 ทุงตาพลวิทยา
45 วัดช่องลม

ละอุ่น

ละอุ่น
ละอุ่น

นายสมโภชน์ เพิงมาก 081-273-0802

นายสาคร พัฒนา
นายสาคร พัฒนา

084-445-4539
095-256-8434
084-445-4539

4

1
1

50 นายสมโภชน์ เพิงมาก

50
20

นายสาคร พัฒนา
นางกรรณิกา พัฒนา
นายสาคร พัฒนา

1

55
15
15
20
15
100

120
100

50

50

รวมผู้เข้าพักในอําเภอละอุ่น

1,038

โรงเรียนบางตะเภา จ.นครฯ
(ห่างอําเภอเมือง 39 กม.) โรงเรียนบ้านก่องาม จ.นครฯ
โรงเรียนบ้านกาฮง
โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บํารุง
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ จ.นครฯ
19.2
ทุ่งสง นครฯ
(ห่างอําเภอเมือง 53 กม.)

19.4

สุราษฎร์ธานี

(ห่างอําเภอเมือง 49 กม.)

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)

ผู้ประสานงาน

(คน)

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าพัก

จํานวน
(คน)

หมาย
เหตุ

(กม.)

อําเภอกระบุรี
46 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
47 ไทยรัฐวิทยา 97
(บ้านบางบอน)

48 บ้านสองแพรก

กระบุรี
กระบุรี

กระบุรี

49 บ้านทับจาก

กระบุรี

50 บ้านปลายคลอง

กระบุรี

51 บ้านน้ําจืดน้อย

นายมนัส ชูราศรี

089-971-2683

นายเสฐียร จันทะมูล 087-276-6863

นายมาโนช อรุณโชติ 083-648-3065
096-884-4597

นายมาโนช อรุณโชติ 083-648-3065
091-154-9214
นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์ 098-040-8656

กระบุรี

นางสาวยุวดี แสงจันทร์ 080-041-8808,

52 มัชฌิมวิทยา

กระบุรี

53 บ้านสองพี่น้อง

กระบุรี

095-096-0505
089-294-8460
นายพงษ์ศานต์ ภูริสิริกุล 084-629-5615
085-788-6690
นายพงษ์ศานต์ ภูริสิริกุล 084-629-5615

2
-

8

4

4

5
4

50

นายธาริน เหิมวิเชียร
099-648-6647
100 นายบัญชา เกตุแก้ว
086-267-9456

4

โรงเรียนจากปัตตานี

20

20

70
14
20
10
19
100
10
35
65

133

(ห่างอําเภอเมือง 67 กม.)

9

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สงขลา
(ห่างอําเภอเมือง 59 กม.) โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต นครฯ 4
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ สงขลา 2
โรงเรียนเคียนซา
โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล
200 นายมาโนช อรุณโชติ
20
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม.
นางสาวสําเภา บุญประกอบ (ห่างอําเภอเมือง 64 กม.) โรงเรียนชุมชนบ้านนา สงขลา 3
โรงเรียนบ้านใหม่ สะเดา สงขลา 3
โรงเรียนบ้านนาแซะ นราธิวาส
50 นายมาโนช อรุณโชติ
15
โรงเรียน จ.สุราษฎร์ธานี
นายนิวัฒน์ ธัญพันธุ์
(ห่างอําเภอเมือง 47 กม.)
80 นางเยาวลักษณ์ วิเชียรรัตน์
5
โรงเรียนบ้านเปาเจ๊ะเต็ง นราธิวาส เขต 2
(ห่างอําเภอเมือง 67 กม.) โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) ปัตตานี 10 คน
087-891-5103
นางจันเทวี สุขวิสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลยะลา 18 คน
084-852-6149
100 นางสาวยุวดี แสงจันทร์
3.2
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ จ.นครฯ
โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ ตรัง 2
นายวีระพงศ์ เสือบุญทอง
(ห่างอําเภอเมือง 67 กม.) โรงเรียนบ้านห้วยโศก สุราษฎร์1
100 นายพงษ์ศานต์ ภูริสิริกุล
7
โรงเรียนปทุมมานุกูล นครฯ 4
นายมนู ผานิล
(ห่างอําเภอเมือง 70 กม.)
60 ดวงใจ แสงสึก
9.5
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบูรณะรําลึก ตรัง
087-889-0744
(ห่างอําเภอเมือง 73 กม.) สพป.ปัตตานี เขต 3

210
-

17
10
18

45

10
5
20
90

35
90

20
14
15

49

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

54 ทับหลีสุริยวงศ์

55 บ้านปลายคลองวัน

อําเภอ

กระบุรี

กระบุรี

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้

(ห้อง)
นายโกมาส รสเกิด 082-278-5515 4

นายโกมาส รสเกิด 082-278-5515

4

ผู้ประสานงาน

(คน)
100 นายโกมาส รสเกิด

100 นายโกมาส รสเกิด

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าพัก

(กม.)
11.2

โรงเรียนชัยบุรี สพม. ยังไม่ยืนยัน
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
โรงเรียนบ้านชะอวด
(ห่างอําเภอเมือง 74.7 กม.) เทศบาลบ้านบางเหนียว
14.9

จํานวน
(คน)
20
5
9
8

57 บ้านหนองจิก

กระบุรี
กระบุรี

นายประโนชน์ สนพิพัฒน์ 081-367-6628
ว่าที่ ร.ต.สุนิพนธ์ เซ่งล่าย 087-270-7773

5
5

100 นายธีรเมต บูรทการ
086-948-4405
50 ว่าที่ ร.ต.สุนิพนธ์ เซ่งล่าย

16.5

42
-

(ห่างอําเภอเมือง 78.4 กม.)

56 วัดสุวรรณคีรี

หมาย
เหตุ

โรงเรียนบ้านบุหงา สงขลา 3

60

60

โรงเรียนจาก อ.เทพา สงขลา

12

12

โรงเรียนสะปํา ภูเก็ต

20

20

100

100

13

13

รวมผู้เข้าพักในอําเภอกระบุรี

829

(ห่างอําเภอเมือง 80 กม.)

18.2
(ห่างอําเภอเมือง 81.8 กม.)

58 บ้านหินวัว

กระบุรี

นางสาวรัชนก สมใจ 084-837-7439

5

50

นางสาวรัชนก สมใจ

22.9
(ห่างอําเภอเมือง 86.5 กม.)

59 บ้านทุ่งมะพร้าว

กระบุรี

นายสุนันท์ เถาเล็ก 087-894-3938

12

300 นายสุนันท์ เถาเล็ก

23.6

โรงเรียนจาก สพป. นครฯ 2

(ห่างอําเภอเมือง 87.2 กม.)

60 เพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน)

กระบุรี

นางบุศรินทร์ นาคอุบล 089-592-5803

-

13 นางบุศรินทร์ นาคอุบล

34.5

โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส

(ห่างอําเภอเมือง 98 กม.)

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)

ผู้ประสานงาน

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าพัก

จํานวน
(คน)

หมาย
เหตุ

(กม.)

(คน)

อําเภอสุขสําราญ
61 บ้านบางมัน

62 ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)

63 บ้านควนไทรงาม

สุขสําราญ

สุขสําราญ

นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง

นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง

081-086-2802

085-672-2579

สุขสําราญ นายสัมฤทธิ์ บัวลอย 086-279-3291
087-299-6210

2

5

6

72

นางยลดา น้ําจันทร์
080-695-1397

120 นางสาวเกศแก้ว ชํานาญกิจ
096-568-6366

100 นายสัมฤทธิ์ บัวลอย
นางสายสุนีย์ ชํานาญกิจ

19.6

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียน
(ห่างอ.กะเปอร์ 23 กม.) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครฯ
(ห่างอ.เมือง 76 กม.) โรงเรียนบ้านปากเจา นครฯ 3
โรงเรียนปาแดรู ยะลา 2
15
โรงเรียนวัดโบกขรณี ปัตตานี
(ห่างอ.กะเปอร์ 27 กม.) โรงเรียนบ้านตาโงะ นราธิวาส
(ห่างอําเภอเมือง 80 กม.) โรงเรียนบ้านทรายขาว นราฯ
โรงเรียนวัดร่อน นราฯ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 นคร
10.9
(ห่างอ.กะเปอร์ 30.7 กม.) โรงเรียนบ้านนาบอน

17
20
15
20
10
15
25
7
15

72

72

13

13

(ห่างอําเภอเมือง 84.8 กม.)

64 บ้านบางกล้วยนอก

สขสําราญ นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่ 089-872-2058

6

150 นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่

9

-

(ห่างอ.กะเปอร์ 33.8 กม.)
(ห่างอําเภอเมือง 87.9 กม.)

65 บ้านภูเขาทอง

สุขสําราญ นายเจด็จ เฮ่าหนู

085-880-9682

8

100 นายเจด็จ เฮ่าหนู

5.5

โรงเรียนนาหม่อม

50

50

รับไว้แล้ว สตูล สงขลา 3

70

70

30
4
13
5

52

(ห่างอ.กะเปอร์ 36 กม.)
(ห่างอําเภอเมือง 90 กม.)

66 บ้านกําพวน

สุขสําราญ นายเจด็จ เฮ่าหนู

085-880-9682

4

80

นายเจด็จ เฮ่าหนู

5
(ห่างอ.กะเปอร์ 37 กม.)
(ห่างอําเภอเมือง 91 กม.)

67 บ้านสุขสําราญ

สุขสําราญ นางทัศนา โรยสุวรรณ 091-823-8678
080-786-0807

อ.ทัศนา โรยสุวรรณ
อ.สุภาพร หาญสนาม

080-786-0807

อ.สุภาพร หาญสนาม

1.6

โรงเรียนกาญจนาภิเษก
(ห่างอ.กะเปอร์ 42 กม.) โรงเรียนบูรณะรําลึก ตรัง
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง
(ห่างอําเภอเมือง 96 กม.) โรงเรียนประชาวิทยา สพม.13

ที่

โรงเรียน/วิทยาลัย

อําเภอ

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

จํานวน จํานวน
โทรศัพท์ ห้องพัก คนที่
พักได้
(ห้อง)

68 บ้านทะเลนอก

สุขสําราญ ครูอุทุมพร
ครูนงเยาว์

088-818-6012
0835506334

ผู้ประสานงาน

(คน)
72 ครูอุทุมพร
ครูนงเยาว์

ระยะห่างจาก
อําเภอถึงโรงเรียน

ชื่อผู้เข้าพัก

(กม.)
8.2

โรงเรียนราษฎร์บํารุงยะลา
(ห่างอ.กะเปอร์ 33 กม.) 20 - 22 ธ.ค.59
31 คน
(ห่างอําเภอเมือง 87.2 กม.) 21 - 23 ธ.ค.59
41 คน

จํานวน
(คน)

หมาย
เหตุ

72

รวมผู้เข้าพักในอําเภอสุขสําราญ

72
401

รวมจํานวนผู้เข้าพักในโรงเรียนทั้งสิ้น 11,999
หมายเหตุ
1. ข้อมูลจํานวนผู้เข้าพักเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากการประสานงานด้วยวาจา อาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง เนื่องจากบางโรงเรียนยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าพักอย่างเป็นทางการจากผู้เข้าพัก
2. เมือ่ โรงเรียนได้ติดต่อ ประสานงาน ด้วยวาจาแล้ว ขอให้โรงเรียนที่เป็นผู้เข้าพัก ทําหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าพักกับโรงเรียนที่เป็นที่พักของท่านอย่างเป็นทางการไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าพักอีกครั้ง

