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สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน สาหรับการแข่งขัน ระดับ สพป.
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)
กลุ่มสาระฯ/กิจกรรม
สถานที่แข่งขัน
ผู้ประสานงาน
ภาษาไทย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อ.ย่านตาขาว
นายณัฐ ลายทองสุก
โรงเรียนบ้านนานิน อ.ย่านตาขาว
นายปรีชา ยอดยิ่ง
นายสธร พรมชู
นายจารัส เผ่าพิศุทธิ์
นายฉกาจ ขันชู
นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ
คณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมือง
นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์
นายวิเพลิน ชุมพล
นางสุธา โชติมณี
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง นายทรงวิทย์ อาจหาญ
นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์
วิทยาศาสตร์
โรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์ อ.เมือง
นายพิสิทธิ์ สุขรักษา
นางทิพวรรณ จันดี
นักบินน้อย
โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายศุภโชค สิ้นกั้ง
นายณณฐกร พิริยาภรณ์
นางฉวีวรรณ ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อ.ย่านตาขาว นายภิญโญ ยอดทอง
นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม
นายพรชัย ดาบทอง
นายภูวดล เม่งช่วย
นางสุจิรา ณ พัทลุง
นายอภิชาติ อนุตรพัฒน์
สุขศึกษา และพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อ.ย่านตาขาว นายพรชัย คานวณศิลป์
นายสุรินทร์ ส่งแสง
นายจานง สุนทรเต็ม
นายสมยศ มาธีระ
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา อ.เมือง
นางพรรณนิภา ไพรัตน์
นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน
ศิลปะ-ดนตรี (กลุ่มดนตรีไทย)
โรงเรียนตรังวิทยา อ.เมือง
นางสาวชวาลา จินดาผ่อง
นายสัญญา ทองมีขวัญ
ศิลปะ-ดนตรี (กลุม่ ขับร้อง ดนตรีสากล) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง อ.ย่านตาขาว นางสาวละมัย แป้นจุลสี
นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
นายสุวิทย์ รอดคืน
นายสุริยัน ดาแก้ว
วงดนตรีลูกทุ่ง/วงสตริง
เวทีกลาง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมือง
นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์
นายให้ พลประสิทธิ์
นายจรูญศักดิ์ โรจน์จิรนนท์
ศิลปะ-นาฏศิลป์
หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
นางวารุณี สัตยากูล
นางพรรณนิภา ไพรัตน์
นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ

โทรศัพท์
089-5914914
087-3896126
097-1712436
087-8827827
087-6885258
084-1893644
081-3703717
080-5216030
086-6871525
087-2747955
085-4785965
089-4698851
095-0415002
089-4722605
083-9675056
081-7197680
083-1819417
089-8733740
091-7876314
087-3888522
084-7058748
083-5887463
081-7661081
089-5911449
081-9785810
094-3439575
095-4287820
094-4156255
062-9649541
088-7535765
081-7988356
093-6297674
093-5831825
093-5831825
083-1768009
082-2767177
080-1451848
089-8759135
086-2761587
081-2731596
089-8679715
095-4287820
096-6847281

กลุ่มสาระฯ/กิจกรรม
ภาษาต่างประเทศ

ปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์

การงานอาชีพ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)

กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
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สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมือง

ผู้ประสานงาน
นายสนทยา ภักดีวานิช
นางสุมน ไชยเสนีย์
นายสมควร จันทร์เพ็ชร
นายสมใจ ชูแก้ว
นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์
โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง
นายสนทยา ภักดีวานิช
นายดุสิต แก้วระยับ
นางสาวสุทธิดา สรรเพชร
วิทยาลัยการอาชีพตรัง อ.เมือง
นายดารงค์ วรรณแรก
สนามวิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
นายเคลือบ เผือกจีน
นายกฤช กาหยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง นายจรรยา สงศรีจันทร์
(ห้อง Lab)
นางอรทัย เกิดภิบาล
นายชาตรี ศรีเมือง
หอประชุม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายไพรัตน์ สามัคคี
นายชาตรี ศรีเมือง
นายสุทธิพงษ์ ว่องวรานนท์
นายสมโชค ซุ่นอื้อ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง
นายบุญรอบ นานช้า
นายอนันต์ นกแก้ว
นายสุวิทย์ ดาวังปา
นางระเบียบ คงฉาง
นายชาญชัย เสาร์แก้ว
โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
นางสาวสุเมตตา คงสง
นางอัญชลี ใจทน
นางชเนตตี ชนชอบธรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ศูนย์ตรัง
นายสุพล บุญธรรม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
นายวรกร สุวรรณ์
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
นายสุวิทย์ กังแฮ
โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

โทรศัพท์
084-6263635
081-0849688
089-2915331
095-2574307
081-3678165
084-6263635
086-2677612
083-5514649
091-0434060
089-8715573
087-8819188
062-6192595
095-4299847
085-7822179
099-2699686
081-0984481
099-2699686
084-8463991
084-8464392
087-8363676
085-6410196
085-6645940
083-5048452
082-2824645
091-8214710
095-2521400
083-6916352
090-0680383
064-0357771
084-0659957
095-4183482

