ศู นย์ จัดการแข่ งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปี การศึกษา 2557 จังหวัดกระบี่
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

สถานที่จดั การแข่งขัน

การศึกษาพิเศษ (เรี ยนร่ วม) โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

โรงเรี ยนคลองหิ นพิทยาคม

โรงเรี ยนเหนือคลองประชาบารุ ง

โรงเรี ยนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

โรงเรี ยนเหนือคลองประชาบารุ ง

โรงเรี ยนอามาตย์พานิชนุกลู

โรงเรี ยนอามาตย์พานิชนุกลู

ผูป้ ระสานงานศูนย์จดั การแข่งขัน
นายประสิ ทธิ พนประชาเชษฐ์ ผอ.รร.หนองทะเลวิทยา 089-7272738
นายสุเมธ ชดช้อย รอง ผอ.รร.หนองทะเลวิทยา
081-9702836
นางลัดดาวัลย์ ศรี สุข ครู รร.ผอ.หนองทะเลวิทยา
098-0308844
นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผอ.รร.สิ นปุนคุณวิชญ์
084-8437756
นางสาเนียง ไกรนรา รอง ผอ.รร.สิ นปุนคุณวิชญ์
086-2903989
นายเทียนชัย ยอดทอง ครู รร.สิ นปุนคุณวิชญ์
087-8816464
นายจารัส บัวเกตุ
ผอ.รร.พนมเบญจา
085-7582344
นางวรรณดี เกตุแก้ว รอง ผอ.รร.พนมเบญจา
086-2706608
นายนพพร กาญจนประยูร ครู รร.พนมเบญจา
089-5894154
นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผอ.รร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 081-7977043
นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ รอง ผอ.รร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 089-5894154
นางพันธ์ณี ใจเที่ยง ครู รร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 083-5937990
นายณรงค์ ทรัพย์ชนะกุล ผอ.รร.เหนือคลองประชาบารุ ง 081- 6063872
นายไชยพงศ์ ชุมศรี รองรร.เหนือคลองประชาบารุ ง 081-1241066
นางวาสนา เกิดสุข
ครู รร.เหนือคลองประชาบารุ ง 084-6905480
นายพนม ไชยโรจน์ ผอ.รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ 089 – 9086827
นายเชี่ยวชาญ คงสกุล รอง รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ 081-0774831
นายอภิสิทธ์ บุตรเหล่ ครู รร.อ่าวลึกประชาสรรค์
081-8932500
นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุ ทธ์ ผอ.รร.อามาตย์พานิชนุกลู
084-5940354
นางสุดารัตน์ แก้วเก้า รองผอ.รร.อามาตย์พานิชนุกลู 081-5375368
นายไพศาล บุญประกอบ ครู รร.อามาตย์พานิชนุกลู
093-6159216

ศึกษานิเทศก์ สพม.13
นางสาวณัฐธันยภรณ์ เหล่าภัทรเกษม
083 - 1072096
นางบุญเรื อน ปานจันทร์ 081 - 7883743
นางพรพิมล ผลกล่า 081 - 0918357
นางนิตยา ลิ่มเถาว์ 081 - 7474838
นางสมคิด ศรี แก้ว 093 -5814819
นายสุชีพ นวลอ่อน 081 - 3265529
นางกรวิกา ฉิ นนานนท์ 089-5641352
นายสุชีพ นวลอ่อน 081 - 3265529
นางกรวิกา ฉิ นนานนท์ 089-5641352
นายบุญพฤกษ์ มะศิริ 086 – 2732099
นายวิเชียร เดิมหลิ่ม 089 - 7367591
น.ส.ณัฐธันยภรณ์ เหล่าภัทรเกษม
083– 1072096
นางไรวัลย์ สมาธิ 090- 0064002

ศิลปศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรี ยนคลองหิ นพิทยาคม

โรงเรี ยนเมืองกระบี่

นายวสันต์ ปั ญญา
ผอ.รร.ลาทับระชานุเคราะห์
089-7272738
นางดวงแข เพชรเรื อนทอง รอง ผอ.รร.ลาทับระชานุเคราะห์ 089-8711300
นายสรศักดิ์ ทาศรี
ครู รร.ลาทับระชานุเคราะห์
091-3249568
นายธนูศกั ด์ พยัฆเนตร ผอ.รร.ปลายพระยาวิทยาคม
089-8743746
นางสารพัฒน์ รัตนบุรานินทร์ รอง ผอ.รร.ปลายพระยาวิทยาคม 081-9687929
นายวิเชียร เกิดสมกาล ผอ.รร.เมืองกระบี่
089-8743056
นางสาวสุรีรัตน์ คาฝอย รอง ผอ.รร.เมืองกระบี่
081-0003269
นางจุรีรัตน์ ศิโรโรจน์ ครู รร.เมืองกระบี่
086-7391991
นางวิไล พันธ์คา
ครู รร.เมืองกระบี่
089-7243111

นายบุญพฤกษ์ มะศิริ 086 – 2732099
นางไรวัลย์ สมาธิ 090- 0064002
นางพรพิมล ผลกล่า 081 – 0918357
นางสุทิน พุทธชาติ 084-0595340
นางพรพิมล ผลกล่า 081 – 0918357
นายศุภสัณห์ แก้วสาราญ 087-4737376

