ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนอง
1. ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
ติดต่อสอบถามรายละเอียด ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
นายปรีชา บัวกิ่ง
นายชยพล บัวดิษ
นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒกิ ุล
นางอรุณศรี ศิลาพันธ์
น.ส.รัชนี จิตต์สว่าง
นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์
นางวรัญญา ยอดระบา
น.ส.นงลักษณ์ ทองบางหรง

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 เบอร์โทรศัพท์ 081 - 8952603
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
 เบอร์โทรศัพท์ 081 - 8952418
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 เบอร์โทรศัพท์ 087 - 8842850
ตาแหน่ง ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
 เบอร์โทรศัพท์ 081 - 0841805
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เบอร์โทรศัพท์ 081 - 2739529
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 เบอร์โทรศัพท์ 084 - 2402004
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 เบอร์โทรศัพท์ 081 - 6771094
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 เบอร์โทรศัพท์ 081 - 3261091

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่ างๆ
น.ส.นงลักษณ์ ทอง

ภารกิจ

พิธีเปิด
นิทรรศการทางการศึกษา
ปฏิคมและต้อนรับ
ที่พัก
สถานที่ / อุปกรณ์ / แสงสีเสียง
เทคโนโลยีและรายงาน
จัดการแข่งขันระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
ขยายโอกาส

จัดการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ประสาน
นายชวนะ คากล้า
นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล
นางวรรณี พุ่มสุวรรณ
นางอรุณศรี ศิลาพันธ์
นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง
นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒกิ ุล
นายมนตรี สังข์ชุม
นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง
นายสนิท ณ ระนอง
นายปัญญา แกล้วกล้า
นางสุนี จั่นสกุล
นายปรีชาพล ทองพลอย
นายพรเทพ แป้นเพชร
นายชวนะ คากล้า

เบอร์โทร
081 - 3706273
083 - 6508297
084 - 8406565
081 - 0841805
089 - 5915251
087 - 8842850
089 - 5941409
081 - 2739529
089 - 8754954
081 - 9707121
087 - 2837051
087 - 8916788
081 - 8944082
081 - 3706273

สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
(สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานที่แข่งขัน

1.

การศึกษาปฐมวัย

- โรงเรียนอนุบาลระนอง

2.

ภาษาไทย

- โรงเรียนกระบุรี

3.

คณิตศาสตร์

- โรงเรียนบ้านนกงาง

4.

วิทยาศาสตร์

5.

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
- ที่ว่าการอาเภอกะเปอร์
- สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริน้
- โรงเรียนบ้านบางริน้

6.

สุขศึกษาและพลศึกษา

- โรงเรียนบ้านเขานางหงส์

7.

ศิลปะ

8.

ภาษาต่างประเทศ

- โรงเรียนชาติเฉลิม
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
- สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง
- โรงเรียนศรีอรุโณทัย
- วิทยาลัยชุมชน
- โรงเรียนอนุบาลระนอง

9.

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

- โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
- ภูเขาหญ้า

10.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

11.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

- วิทยาลัยเทคนิคระนอง

12.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(หุ่นยนต์)

- โรงเรียนสตรีระนอง

ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์

1. นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
2. นางรัมภา สรรพกุล
3. น.ส.กานดา คงทอง
1. นายประพาส ไชยรักษา
2. นายชมพูนุท วัดขวาง
3. นางสุนี จั่นสกุล
1. นายษณกร เสนาะเสียง
2. นายมนตรี สังข์ชุม
3. น.ส.ทิพสุคนธ์ หงษ์ชู
1. นายวันชาติ สุทธิศักดิ์
2. นายชติ บัณฑวรรณ
3. นายปรีชาพล ทองพลอย
1. นายสาคร พัฒนา
2. นายวิชาญ ผยองศักดิ์
3. นายปรีชาพล ทองพลอย
1. นางอิสริยา บัวดิษ
2. นายสุทิน สัจจา
3. นายปัญญา แกล้วกล้า
1. นางนิตยาพร รัตนพันธ์
2. นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล
3. นายสมชาย แป้นปรุง
4. นายดารงค์ ถุงทอง
5. นางสุภาพ บุญเอื้อ

087 - 2839911
081 - 0807505
086 - 4224939
081 - 3673046
087 - 2783218
087 - 2837051
081 - 9569280
089 - 5941409
080 - 8549541
081 - 9580404
081 - 7880943
087 - 8916788
084 - 4454539
083 - 2809265
087 - 8916788
081 - 0902782
084 - 8438824
081 - 9707121
089 - 9089545
086 - 0572332
089 - 8711860
083 - 5606137
089 - 5905486

1. นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
2. นางวัลลดา จันทร์วัฒนเดชากุล
3. นางเบญญาพัช เตี่ยนกี่
1. นายเจด็จ เฮ่าหนู
2. นายชติ บัณฑวรรณ
3. น.ส.พัทธ์ธีรา อุตตราช
1. นายปราโมทย์ หาญณรงค์

087 - 2839911
086 - 2851132
084 - 4408612
084 - 4465759
081 - 7880943
093 - 5835425
061 - 1910793
083 - 5205487
088 - 8435658
087 - 2766863
081 - 8930405
087 - 2801510
085 - 6722579
089 - 6523045
087 - 8865557
081 - 6765272

2. นายวัชรา ปลายชัยภูมิ
3. นายเสฐียร จันทะมูล
1. นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช
2. นางวรรณรวี อนันต์นวัฒน์
3. นายอนุสรณ์ คงเจรญเมือง
1. นายทวีเกียรติ ดาเหลื่อม
2. นายธนายุส พิจยานนท์
3. นางสุพรรษา กรอกสาโรง

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานที่แข่งขัน

13.

การศึกษาพิเศษ
(เรียนรวม)

- โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่60

14.

การศึกษาพิเศษ
(เฉพาะความพิการ)

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38

ผู้ประสานงาน
1. นายมนัส จั่นสกุล
2. นายประโยชน์ สนพิพัฒน์
3. นายษณกร เสนาะเสียง
1. นางนิภา อุตรา
2. ว่าที่ร้อยตรีศริ ิพล รวมสุข

โทรศัพท์
089 - 5937820
081 - 3676628
081 - 9569280
081 - 3962289
091 - 1419155

สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66
(สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานที่แข่ งขัน

1.

ภาษาไทย

- โรงเรียนสตรีระนอง

2.

คณิตศาสตร์

- โรงเรียนกระบุรวี ิทยา

3.

วิทยาศาสตร์

- โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

4.

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- โรงเรียนกะเปอร์วทิ ยา

5.

สุขศึกษาและพลศึกษา

- โรงเรียนกระบุรวี ิทยา

6.

ศิลปะ

- โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

7.

ศิลปะ (ดนตรี)

- โรงเรียนสตรีระนอง

8.

ภาษาต่างประเทศ

- โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

9.

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

10.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- โรงเรียนสุขสาราญราษฎร์รังสรรค์
- ภูเขาหญ้า
- วิทยาลัยเทคนิคระนอง

11.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

- โรงเรียนสตรีระนอง

12.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(หุ่นยนต์)

- โรงเรียนสตรีระนอง

13.

การศึกษาพิเศษ
(เรียนรวม)

- โรงเรียนกระบุรวี ิทยา

ผู้ประสานงาน
1. นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา
2. นางพรพิมล คานวณศิลป์
3.นางจิระพร อินทนาศักดิ์
1. นายชานาญ นวลคล้าย
2. น.ส.บุญจาย พูนชุม
3. น.ส.สาราญ สนพิพัฒน์
1. นางนภัสกร ฟองฟุ้ง
2. นายศุภมนต์ อินจันทร์
3. นายจักรินทร์ บุญณะแก้ว
1. นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน
2. นางภัทรภร พุทธรัตน์
3. นางภัทราวดี พิมพ์ทอง
1. นายจรูญ อมฤตโกมล
2. นางดวงพร รอดคุ้ม
3. นายสุริยัน ชูประดิษฐ์
1. นางปราณี จารีมุข
2. นางวรนุช ศานติประพันธ์
3. นางอุไร วงศ์หงษ์
1. นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา
2. นายณัฐตนัย ผกากรอง
3. นายปราโมช พงษ์นุรักษ์
1. นางอัชวรรณ สังวรกาญจน์
2. น.ส.จินตหรา สมพร
3. นายชยุต เครือมาลี
1. นายณัฎฐวัฒน์ คลายทุกข์
2. นางจิราวรรณ วิเศษดอนหวาย
1. น.ส.รัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์
2. น.ส.ช่อเพชร พฤกษ์วรุณ
1. นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา
2. นายทวีเกียรติ ดาเหลื่อม
3. นายศิกษวิชญ์ เพชรสังข์
1. นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา
2. นายธนายุส พิจยานนท์
3. นายสิทธิพงษ์ ไกรลาศ
1. นายจรูญ อมฤตโกมล
2. นายชานาญ นวลคล้าย
3. นางลาใย ชูประดิษฐ์

โทรศัพท์
089-9099200
092-3235937
087-8814319
081-8955409
086-6851801
081-8393774
086-5962916
080-5227372
096-6364578
083-5910819
093-5794681
081-5395045
081-0792853
087-8927739
083-1050318
081-5975763
084-6297537
087-4729557
089-9099200
081-5696985
081-7476168
086-9509889
085-7884245
081-2524185
085-0688899
081-3705883
085-2471957
081-8951698
089-9099200
089-6523045
081-4150076
089-9099200
087-8865557
094-0099969
081-0792853
081-8955409
081-8268946

ที่

สถานที่ท่องเที่ยว

อาเภอ

1.
2.
3.
4.

ศาลหลักเมืองระนอง
พระราชวังรัตนรังสรรค์
หอพระ 9 เกจิ
อนุสาวรีย์พระยาดารง
สุจริตมหิศรภักดี
ภูเขาหญ้า
น้าตกหงาว
วัดบ้านหงาว
บ่อน้าร้อนรักษวาริน
บ่อน้าร้อนพรรั้ง

เมือง
เมือง
เมือง

ระยะทางจากตัวเมืองระนอง
(กิโลเมตร)
0
0
0

เมือง

0

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

13
13
13
2
10

5.
6.
7.
8.
9.

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
จังหวัดระนอง

เว็บไซต์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนอง
1.) เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันระดับภาค http://www.south66.sillapa.net
2.) เว็บไซต์จัดการแข่งขันระดับภาค
2.1 เว็บไซต์ สพป. http://www.south66.sillapa.net/sp-center
2.2 เว็บไซต์ สพม. http://www.south66.sillapa.net/sm-center
2.3 เว็บไซต์ การศึกษาพิเศษ. http://www.south66.sillapa.net/ss-center

