การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
ระหว่าง วันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ. 2562 (อังคาร-พฤหัสฯ)
ที่
กลุ่มสาระฯ
กิจกรรม
จานวนรายการ
สถานที่แข่งขัน
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
โทรศัพท์
ผู้ประสานงานสนาม
โทรศัพท์
1 ภาษาไทย
ทุกกิจกรรม
19 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
นายณัฐ ลายทองสุก
ผอ.โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 089-5914914 นายพิสิฐ ชาญรังษี
ผอ.ร.ร.กีฬาจังหวัดตรัง
มือถือ
นายปรีชา ยอดยิ่ง
ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 087-3896126 เรือเอกบุญพบ ประพฤติ รอง ผอ.ร.ร.กีฬาจังหวัดตรัง มือถือ
นายสธร พรมชู
ผอ.โรงเรียนบ้านเขากอบ 097-1712436 นายฉกาจ ขันชู
ผอ.ร.ร.บ้านนานิน
087-6885255
นายจารัส เผ่าพิศทุ ธิ์
ผอ.โรงเรียนบ้านนาทะเล 087-8827827 นายณัฐ ลายทองสุก
ผอ.โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 089-5914914
มือถือ
2 คณิตศาสตร์
ทุกกิจกรรม(ยกเว้นการใช้โปรแกรม GSP)
17 โรงเรียนวัดควนวิเศษ
นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 081-3703717 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 081-3703717
นายวิเพลิน ชุมพล
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าส้ม 080-5216030 นายบุญรอบ นานช้า
รอง ผอ.ร.ร.วัดควนวิเศษ 087-8363676
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
2 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผอ.โรงเรียนบ้านบางเป้า 087-2747955
มือถือ
มือถือ
3 วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
15 โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
นายพิสิทธิ์ สุขรักษา ผอ.โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 089-4698851
ผอ.ร.ร.ลาภูราเรืองวิทย์
มือถือ
นักบินน้อย
โรงยิมเนเซี่ยม มอ.วิทยาเขตตรัง นายจรรยา สงศรีจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดควนวิเศษ 095-4299847 นายจรรยา สงศรีจันทร์ ผอ.ร.ร.วัดควนวิเศษ
095-4299847
นางทิพวรรณ จันดี
ผอ.โรงเรียนวัดบางดี
095-0415002 นายกรวิชญ์
มอ.วิทยาเขตตรัง
097-3450698
นายศุภโชค สิ้นกั้ง
ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 089-4722605
ผอ.ร.ร.บ้านลาภูรา
มือถือ
มือถือ
083-1819417
4 สังคมศึกษา ศาสนา
ทุกกิจกรรม
18 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง นายภิญโญ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39
นายอภิชาติ อนุตรพัฒน์ รก.ผอ.ร.ร.ทุ่งไทรทอง 083-5887463
และวัฒนธรรม
นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม ผอ.โรงเรียนวัดควนสีนวล 089-8733740 นายฉกาจ ขันชู
ผอ.ร.ร.บ้านนานิน
087-6885255
นายพรชัย ดาบทอง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกยาง 091-7876314
มือถือ
นายภูวดล เม่งช่วย
ผอ.โรงเรียนบ้านลาแพะ 087-3888522
มือถือ
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ทุกกิจกรรม

6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ทุกกิจกรรม

7 ศิลปะ-ดนตรี

ทุกกิจกรรม
ยกเว้น
วงดนตรีลูกทุ่ง/วงสตริง

8

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง นายพรชัย คานวณศิลป์ ผอ.โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์

นายสุรินทร์ ส่งแสง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
นายจานง สุนทรเต็ม ผอ.โรงเรียนบ้านคลองลุ
15 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา
นางพรรณนิภา ไพรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชร์หิน ผอ.โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ผอ.โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
51 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) นางสาวชวาลา จินดาผ่อง ผอ.โรงเรียนเพาะปัญญาฯ
โรงเรียนตรังวิทยา
นางสาวละมัย แป้นจุลสี ผอ.โรงเรียนบ้านหลังเขา
เวทีกลาง
นางอรทัย เกิดภิบาล
ผอ.โรงเรียนวัดควนเมา
นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

081-7661081
089-5911449
081-9785810
095-4287820
087-8901544
062-9649541
081-7988356
093-5831825
085-7822179
084-6279790

นายอภิชาติ อนุตรพัฒน์ รก.ผอ.ร.ร.ทุ่งไทรทอง
นายฉกาจ ขันชู
ผอ.ร.ร.บ้านนานิน

083-5887463
087-6885255
มือถือ
ผอ.ร.ร.ทิพยรัตน์วิทยา
มือถือ
ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชร์หิน ผอ.โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 087-8901544
มือถือ
ผอ.ร.ร.เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
มือถือ
ผอ.สุคนธ์ แก้วละเอียด ผอ.ร.ร.ตรังวิทยา
088-7907508
นางสาวชวาลา จินดาผ่อง ผอ.โรงเรียนเพาะปัญญาฯ 081-7988356
มือถือ

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
ระหว่าง วันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ. 2562 (อังคาร-พฤหัสฯ)
ที่
กลุ่มสาระฯ
กิจกรรม
จานวนรายการ
สถานที่แข่งขัน
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
โทรศัพท์
ผู้ประสานงานสนาม
โทรศัพท์
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
ทุกกิจกรรม
10 หอประชุม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 081-2731596 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 081-2731596
นางวารุณี สัตยากูล
ผอ.โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 089-8679715 นางวารุณี สัตยากูล
ผอ.โรงเรียนวัดกาญจนบริรกั ษ์ 089-8679715
นางพรรณนิภา ไพรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 095-4287820 นางพรรณนิภา ไพรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 095-4287820
9 ภาษาต่างประเทศ

ทุกกิจกรรม

13 โรงเรียนอนุบาลตรัง
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว

นายสนทยา ภักดีวานิช
นางสุมน ไชยเสนีย์
นายสมควร จันทร์เพ็ชร
นายสมใจ ชูแก้ว

ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง 084-6263635 นายสนทยา ภักดีวานิช
ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง 081-0849688 ผอ.วสิตา ไทรงาม
ผอ.โรงเรียนหาดปากเมง 089-2915331 นางสุมน ไชยเสนีย์
ผอ.โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์ 095-2574307

ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง
084-6263635
ผอ.ร.ร.ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 095-35784145
ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง 081-0849688
มือถือ

10 ปฐมวัย

ทุกกิจกรรม

2

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง 084-6263635 นายสนทยา ภักดีวานิช
นายดุสิต แก้วระยับ
ผอ.โรงเรียนบ้านคลองมวน 086-2677612 นายดุสิต แก้วระยับ

11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ
ฯลฯ

10 วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง 084-6263635
ผอ.โรงเรียนบ้านคลองมวน 086-2677612
มือถือ
รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพตรัง 095-2965994
ผอ.ร.ร.บ้านลิพัง
091-0434060
มือถือ

12 คอมพิวเตอร์

ทุกกิจกรรม

12 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายบุญรอบ นานช้า
(ห้อง Lab)
นางอรทัย เกิดภิบาล
นายเฉลิม วัดโคก

รองผอ.โรงเรียนวัดควนวิเศษ 087-8363676 นายอนันต์

8

นายบุญรอบ นานช้า
นางอรทัย เกิดภิบาล
นายเฉลิม วัดโคก
นายไพรัตน์ สามัคคี

รองผอ.โรงเรียนวัดควนวิเศษ 087-8363676

รองอธิการบดี มอ.วิทยาเขตตรัง

ผอ.โรงเรียนวัดควนเมา
ผอ.โรงเรียนบ้านจิจิก
ผอ.วัดโคกเลียบ

ครู ร.ร.วัดนานอน
ผอ.โรงเรียนบ้านจิจิก

นายบุญรอบ นานช้า
นายอนันต์ นกแก้ว

รองผอ.โรงเรียนวัดควนวิเศษ 087-8363676

13 หุ่นยนต์

14 การงานอาชีพ

ทุกกิจกรรม

ทุกกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลตรัง

หอประชุม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

18 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

นายดารงค์ วรรณแรก ผอ.โรงเรียนบ้านลิพัง
091-0434060 นายคนึง อ่อนเหลือ
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 089-8715573 นายดารงค์ วรรณแรก
นายเคลือบ เผือกจีน ผอ.โรงเรียนบ้านบางพระ 087-8819188

นายสุวิทย์ ดาวังปา

ผอ.โรงเรียนวัดควนเมา
ผอ.โรงเรียนบ้านจิจิก

085-7822179 นางอรทัย เกิดภิบาล
089-7307417

085-7822179 นายสมโชค ซุ่นอื้อ
089-7307417 นายเฉลิม วัดโคก
081-0984481

ผอ.โรงเรียนวัดห้วยนางฯ 085-6410196
ผอ.โรงเรียนกมลศรี
085-6645940 นายอนันต์ นกแก้ว

089-7284495
ผอ.โรงเรียนวัดควนเมา 085-7822179
มือถือ

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตรัง

มือถือ
084-8464392
089-7307417
มือถือ

มือถือ
ผอ.ร.ร.มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" 089-8715060
ผอ.โรงเรียนวัดห้วยนางฯ 085-6410196

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
ระหว่าง วันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ. 2562 (อังคาร-พฤหัสฯ)
ที่
กลุ่มสาระฯ
กิจกรรม
จานวนรายการ
สถานที่แข่งขัน
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระ
โทรศัพท์
ผู้ประสานงานสนาม
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ทุกกิจกรรม
โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านควนพญา 091-8214710
ผอ.ร.ร.ห้วยยอดกลึงวิทยาคาร
นายกาจัด จังเม่ง
ผอ.โรงเรียนบ้านบางสัก 089-2871177
นายประยงค์ แกล้วกล้า ผอ.โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 087-8842533
นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโตน
086-3891783
นายพรชัย จันณรงค์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านต้นปรง 089-9737519
นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 081-3703717
16 กลุ่มการศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)

ทุกกิจกรรม

มหาวิทยาลัยรามคาแหง ศูนย์ตรัง นายสุพล บุญธรรม

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4

064-0357771

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

ผอ.ร.ร.วิเชียรมาตุ 3
ผอ.ร.ร.บ้านโคกชะแง้

นายสุวิทย์ กังแฮ

โทรศัพท์
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
095-4183482

