สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และความสามารถของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
ที่

กลุ่มการแข่งขัน

สถานที่แข่งขัน

อาเภอ

ผู้รับผิดชอบ
การจัดการแข่งขัน

๑ การจัดการศึกษา
ปฐมวัย

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
หมู่ ๓ ถ.กาญจนวนิช บ้านพรุ
ต.บ้านพรุ

หาดใหญ่

นายไพโรจน์ เพชรคง
๐๘๙-๑๙๘๘๕๗๕

๒ นักบินน้อย สพฐ.

โรงยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๕ ถ.กาญจนวณิช

หาดใหญ่

นายไพโรจน์ เอมวัฒน์
๐๘๑-๘๙๘๖๙๓๙

๓ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
๑๑๐/๕ ถ.ปุณณกันต์ ต.คอหงส์

หาดใหญ่

นางกฤติกา อรุณรัตน์
๐๘๔-๘๖๒๘๓๘๘

๔ ทัศนศิลป์

โรงเรียนบ้านน้้ากระจาย
หมู่ ๓ ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง

เมือง
สงขลา

นางอิงอร มณีโชติ
๐๘๙-๘๗๖๒๒๑๗

๕ ดนตรี

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
หมู่๑ บ้านหน้าควนลัง
ต.ควนลัง

หาดใหญ่

นางพัชรนันท์ สัจจชุณหธรรม
๐๙๑-๘๔๕๙๘๘๙

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
๔ ซ.ปานอนุสรณ์ ถ.โชคสมาน
ต.หาดใหญ่

หาดใหญ่

นายอ้านวย สุวรรณโณ
๐๘๗-๒๙๖๕๘๕๙

เวทีกลาง(ศูนย์ประชุมนานาชาติ)
ม.สงขลานครินทร์ ต.คอหงส์
โรงเรียนบ้านคลองหวะ
หมู่๕ บ้านคลองหวะ ต.คอหงส์

หาดใหญ่

นายสุภาพ ทองน้อย
๐๘๐-๗๑๑๔๙๙๖
นางนันทา ค้าทอง
๐๘๙-๘๗๘๗๑๒๙

หาดใหญ่

ผู้รับผิดชอบ
อานวยการ
นายสนิท จินดาวงศ์
๐๘๖-๖๙๗๘๒๖๖
นายธนา ทองคโชค
๐๘๑-๗๔๘๕๙๗๔
นายนภดล บุญรัศมี
๐๙๕-๒๖๙๖๕๙๓
นายประชิด สุวรรณบุตร
๐๘๙-๙๗๗๓๒๙๓
รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
๐๘๑-๘๙๖๓๔๘๗
นายควง มุกสง
๐๘๑-๓๘๘๙๐๔๖
นายประทีป เพ็ชรจ้ารัส
๐๘๔-๑๘๔๗๕๒๖
นายประจวบ ไหมอ่อน
๐๘๕-๐๘๐๙๗๑๓
นางเรวดี เชาวนาสัย
๐๘๑-๒๗๗๐๑๒๐
นายชาตรี หอมจันทร์
๐๘๑-๗๓๘๐๘๖๙
นายปฏิวัติ แก้วคงศรี
๐๘๙-๘๗๖๖๑๕๑
นายสมพงศ์ พละไชย
๐๘๑-๓๖๘๒๕๔๐
นายวิชิต แก้วพิทักษ์
๐๘๑-๙๕๗๒๓๑๒
นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกุล
๐๘๖-๕๙๘๔๕๔๐
นายถาวร บรรจงรัตน์
๐๘๙-๖๕๕๑๐๔๓

ที่

กลุม่ การแข่งขัน

สถานที่แข่งขัน

อาเภอ

ผู้รับผิดชอบ
การจัดการแข่งขัน

๖ นาฎศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

เมือง
สงขลา

นางดนยวรรณ ขุนปราบ
๐๘๑-๒๗๕๓๓๐๑

๗ การงานอาชีพ

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
๑๑๐/๕ ถ.ปุณณกันต์ ต.คอหงส์

หาดใหญ่

นายค้าณวน เตชะพันธ์
๐๘๙-๘๖๙๖๖๙๐

๘ เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
หมู่ ๓ ถ.กาญจนวนิช บ้านพรุ
ต.บ้านพรุ

หาดใหญ่

นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
๐๘๔-๓๘๒๖๒๔๗

ว.เทคนิคหาดใหญ่
๗ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์

หาดใหญ่

นายพิรม บุญญคง
๐๘๖-๕๙๗๒๘๘๘
๐๙๓-๐๙๖๙๙๕๕

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
๑๑๐/๕ ถ.ปุณณกันต์ ต.คอหงส์

หาดใหญ่

ว.เทคนิคหาดใหญ่
๗ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์

หาดใหญ่

นายสมศักดิ์ แก้วสุขผ่อง
๐๘๑-๘๙๘๔๗๖๔
นายสมจบ เสียงอ่อน
๐๘๙-๙๗๕๒๘๗๖
นายนิพล พุฒคง
๐๘๑-๒๗๖๙๕๘๗

๙ หุ่นยนต์

๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
๔๔๕ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่

หาดใหญ่

นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว
๐๙๐-๙๙๑๖๒๑๗

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
๑๑๐/๕ ถ.ปุณณกันต์ ต.คอหงส์

หาดใหญ่

นางดลพรรณ ทองแดง
๐๘๙-๗๓๔๔๗๖๖

ผู้รับผิดชอบ
อานวยการ
นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี
๐๘๖-๒๘๗๓๐๐๓
นายอ้านวย คงทอง
๐๘๑-๙๕๗๒๕๘๙
รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
๐๘๑-๘๙๖๓๔๘๗
นายควง มุกสง
๐๘๑-๓๘๘๙๐๔๖
นายสนิท จินดาวงศ์
๐๘๖-๖๙๗๘๒๖๖
นายธนา ทองคโชค
๐๘๑-๗๔๘๕๙๗๔
นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
๐๘๑-๙๕๗๔๙๒๘
นางชุติมา สุนันทเกษม
๐๘๑-๒๗๗๖๒๗๘
นายโอภาส สังขรัตน์
๐๘๔-๑๙๙๓๙๘๒
รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
๐๘๑-๘๙๖๓๔๘๗
นางศรีพร สุวรรณโณ
๐๘๖-๔๙๑๕๔๖๖
นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
๐๘๑-๙๕๗๔๙๒๘
นายโอภาส สังขรัตน์
๐๘๔-๑๙๙๓๙๘๒
นายบุญศักดิ์ ทองเอียง
๐๘๖-๒๙๖๔๓๙๖
รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
๐๘๑-๘๙๖๓๔๘๗
นายควง มุกสง
๐๘๑-๓๘๘๙๐๔๖

สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และความสามารถของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพม.)
ที่

กลุ่มการแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบ
การจัดการแข่งขัน

สถานที่แข่งขัน

อาเภอ

๑ นักบินน้อย สพฐ.

โรงยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๕ ถ.กาญจนวณิช

หาดใหญ่

นางกาญจนา ตุละ
๐๘๘-๗๘๘๓๕๖๙

๒ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
๑๖๖๓ หมู่ ๖ถ.สนามบิน ต.ควนลัง

หาดใหญ่

นายศักดา ยุทธโกศา
๐๘๖-๘๖๕๗๙๒๘

๓ ทัศนศิลป์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
๔๓๑ หมู่ ๒ ถ.สงขลา-ระโนด
ต.พะวง

เมือง
สงขลา

นายเจษฎา กองสวัสดิ์
๐๘๙-๘๗๐๕๗๗๖

๔ ดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง

เมือง
สงขลา

น.ส.ชุฏิมา อินทร์จันทร์
๐๙๓-๕๘๓๖๙๑๙

๕ นาฏศิลป์

- โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
๔๓๑ หมู่ ๒ ถ.สงขลา-ระโนด
ต.พะวง
-อบจ.สงขลา
๙๐๐ หมู่ ๒ ถ.สงขลา-ระโนด
ต.พะวง
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
๑๖๖๓ หมู่ ๖ ถ.สนามบิน ต.ควนลัง

เมืองสงขลา นางชุติมา ศิริประภา
๐๘๙-๕๙๖๒๓๔๗

หาดใหญ่

นางศรีวรรณ คูนิอาจ
๐๘๑-๙๕๙๖๒๔๐

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
๑๖๖๓ หมู่ ๖ ถ.สนามบิน ต.ควนลัง

หาดใหญ่

นายอ้านาจ มณีดุลย์
๐๘๑-๕๔๒๒๐๖๓

๖ การงานอาชีพ

๗ เทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)

ผู้รับผิดชอบ
อานวยการ
นายนภดล บุญรัศมี
๐๙๕-๒๖๙๖๕๙๓
นางกาญจนา ตุละ
๐๘๘-๗๘๘๓๕๖๙
ว่าที่ร.ต.ทรงเกียรติ พืชมงคล
๐๘๙-๘๗๖๕๔๘๘
นายอ้าพล เพ็ชรจ้ารัส
๐๘๙-๕๙๙๖๐๑๒
นายปฐม บูรณะ
๐๘๕-๐๗๘๑๒๖๙
นายพงศ์ศักดิ์ นนทิกาล
๐๘๖-๕๙๘๘๓๔๐
นายสากล สืบวงศ์
๐๘๙-๕๙๗๒๗๕๐
นายนุสรณ์ ดุรยิ าฤทัย
๐๘๙-๒๙๕๘๘๘๓
นายปฐม บูรณะ
๐๘๕-๐๗๘๑๒๖๙
นายพงศ์ศักดิ์ นนทิกาล
๐๘๖-๕๙๘๘๓๔๐
ว่าที่ ร.ต.ทรงเกียรติ พืชมงคล
๐๘๙-๘๗๖๕๔๘๘
นายวิษณุ สาแก้ว
๐๘๐-๗๐๔๕๕๓๒
นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร
๐๘๑-๘๙๗๖๐๐๙
น.ส.ธันย์รดา เนติ
๐๘๖-๙๕๙๒๘๓๘

ที่

กลุ่มการแข่งขัน

๘ หุ่นยนต์

สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
๑๖๖๓ หมู่ ๖ ถ.สนามบิน ต.ควนลัง

๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
๔๓๑ หมู่ ๒ ถ.สงขลา-ระโนด
ต.พะวง

อาเภอ
หาดใหญ่

เมือง
สงขลา

ผู้รับผิดชอบ
การจัดการแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบ
อานวยการ

นางบานเย็น จันทร์เกลี้ยง นางรุ่งกานต์ สังข์ถาวร
๐๘๔-๙๖๓๙๒๖๒
๐๘๑-๘๙๗๖๐๐๙
นายสหรัฐ บัวทอง
๐๘๑-๕๔๓๘๓๐๙
นายเติม พกแดง
นายปฐม บูรณะ
๐๘๗-๒๘๙๕๔๓๗
๐๘๕-๐๗๘๑๒๖๙
นางอารีย์ รัตน์พิทักษ์
๐๘๙-๖๕๙๖๐๐๕

สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ
สถานที่ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และความสามารถของนักเรียน
การจัดการศึกษาพิเศษ
ที่

กลุ่มการแข่งขัน

๑. โรงเรียนเรียนร่วม

๒. โรงเรียนพิการเฉพาะ
ทาง

สถานที่แข่งขัน
-โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
๑๗๐/๒ ถนนธรรมนูญวิถี
-โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
๑๖๖๓ หมู่ ๖ ถ.สนามบิน ต.ควนลัง
-โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
๔๓๑ หมู่ ๒ ถ.สงขลา-ระโนด
ต.พะวง
-มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
โรงเรียนโสตศึกษา จ.สงขลา
๑๑ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่

อาเภอ

ผู้รับผิดชอบ
การจัดการแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบ
อานวยการ

หาดใหญ่ นางศิริวรรณ ถ้้าเสือ
๐๘๑-๙๕๗๔๘๑๗

นางสุภาณี สวาทะสุข
๐๘๑-๕๔๑๘๙๙๕
นายเสถียร จิตภักดี
๐๘๑-๓๖๘๘๐๗๕

หาดใหญ่ นางเพ็ญศรี นิสโร
๐๘๖-๒๘๘๗๒๕๘
นางเดือนวดี เสนชู
๐๙๕-๔๓๘๔๔๕๙

นายสมควร คงแสง
๐๘๑-๗๓๘๖๖๕๔
นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว
๐๘๖-๔๖๑๘๓๔๔

ผู้ประสานงาน
การดาเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที๖่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จังหวัดสงขลา
ที่
คณะกรรมการ
๑ ฝ่ายเลขานุการ
๒ ฝ่ายพิธีการ

ชื่อ – สกุล
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
นายวิชิต แก้วพิทักษ์
นางเยาวเรศ สมณะกิจ

ตาแหน่ง
ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑
ครู ร.ร.อนุบาลสงขลา
สพป.สงขลา เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑
ผอ.ร.ร.บ้านน้้ากระจาย
สพป.สงขลา เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑
ผอ. ร.ร.วิเชียรชม
สพป.สงขลา เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑

หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕-๗๙๙๒๒๒๐
๐๘๑-๕๙๙๒๐๖๓
๐๘๑-๙๕๗๒๓๑๒
๐๘๓-๗๙๐๑๒๘๙

๓ ฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์
แสง สี เสียง

นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
นายประทีป เพ็ชรจ้ารัส

๔ ฝ่ายจัดหารายได้และ
สิทธิประโยชน์

นายวิชิต แก้วพิทักษ์
นายสุวิทย์ ชัยเสนะ

๕ ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ

นางพวงจิต วงศ์ช่วย
นางสาวยุพาภรณ์ สังข์ด้วง

๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จ.สงขลา

นางฐิดายุ สรรพสิน

นักประชาสัมพันธ์ชา้ นาญการ- ๐๘๔-๖๗๕๕๖๘๕
พิเศษ สพป.สงขลา เขต ๑

๗ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ นายณัฐวัตร รัตกี
นางสาวเรณู อินแก้ว
๘ ฝ่ายพยาบาล

นายวิชิต แก้วพิทักษ์
นางระเบียบ สังขพันธ์

๙ ฝ่ายประสานที่พักและ นายธันวา ลิ่มสถาพร
ยานพาหนะ
นายจิระเดช อรุโณทัยสกุล
๑๐ ฝ่ายเทคโนโลยีและ
นายวุฒิพงษ์ ชนะ
รายงานผลการแข่งขัน นายสมมาตร แก้วไกร

๐๘๑-๕๙๙๒๐๖๓
๐๘๔-๑๘๔๗๕๒๖
๐๘๑-๙๕๗๒๓๑๒
๐๘๙-๗๓๕๒๒๕๗

๐๘๑-๕๓๖๔๗๑๘
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ ๐๘๖-๙๖๑๑๒๗๕
สินทรัพย์สพป.สงขลา เขต ๑

รอง ผอ.สพป.สงขลา ๑
ผอ.กลุ่มอ้านวยการ
สพป.สงขลา เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑
นักวิชาการเงินและบัญชี
ช้านาญการสพป.สงขลา
เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
บริหารงานบุคคล
สพป.สงขลา เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.สงขลา เขต ๑

๐๙๒-๒๔๖๘๖๓๙

๐๘๖-๖๙๒๖๔๓๙
๐๘๔-๖๗๕๕๖๘๕
๐๘๑-๙๕๗๒๓๑๒
๐๘๗-๙๖๘๖๗๐๑
๐๘๖-๙๖๐๔๓๗๕
๐๘๑-๒๗๖๒๗๕๖
๐๘๑-๘๘๖๖๗๖๐
๐๘๖-๙๕๖๔๓๙๑

ที่
คณะกรรมการ
๑๑ ฝ่ายนิทรรศการ

ชื่อ – สกุล
นายวินิตย์ กรรไพเราะ
นายสมปอง ยอดมณี

๑๒ ฝ่ายรักษาความ

พ.ต.อ.ปรีดา เปี่ยมวารี

ปลอดภัยและจราจร
พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน

๑๓
๑๔

๑๕

๑๖
๑๗

ตาแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑ ๐๘๑-๙๕๙๗๐๗๘
รอง ผอ.ร.ร.วิเชียรชม
๐๘๓-๑๘๖๓๓๒๖
สพป.สงขลา เขต ๑
รองผู้บังคับการต้ารวจภูธร ๐๘๑-๖๔๓๔๒๑๑
จังหวัดสงขลา

ผู้ก้ากับการต้ารวจภูธร
หาดใหญ่
พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา ผู้ก้ากับการต้ารวจภูธร
คอหงส์
ฝ่ายประเมินผลและ
นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
รอง ผอ.สพป.สงขลา ๑
รายงานผล
นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาสพป.สงขลา ๑
-ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทธ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
การจัดการศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา๓ จ.สงขลา
โรงเรียนเรียนร่วม
นางศิริวรรณ ถ้้าเสือ
รอง ผอ.ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา๓
จ.สงขลา
-ฝ่ายจัดการแข่งขันการ นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว
ผอ.โรงเรียนสงขลาพัฒนา
จัดการศึกษาพิเศษ
ปัญญา
โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ
-ฝ่ายจัดการแข่งขัน
นายศลใจ วิบูลกิจ
ผอ.สพม. เขต ๑๖
ทักษะทางวิชาการฯ
นายศวิษฐ์ ศรีสงค์
รอง ผอ.สพม. เขต ๑๖
ระดับมัธยมศึกษา
-ฝ่ายจัดการแข่งขัน
นายอภิเชษ คีรีโชติ
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑
ทักษะทางวิชาการฯ
นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
ระดับประถมศึกษา
และประเมินผล
มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.สงขลา เขต ๑
ขยายโอกาส

๐๘๑-๙๔๓๘๔๘๗
๐๘๑-๘๙๗๓๕๐๓
๐๘๑-๕๙๙๒๐๖๓
๐๙๓-๗๔๖๔๔๘๘
๐๙๔-๘๐๖๓๓๓๙
๐๘๑-๙๕๗๔๘๑๗
๐๘๖-๔๖๑๘๓๔๔

๐๘๗-๙๖๘๑๘๑๘
๐๘๙-๘๗๖๘๒๗๐
๐๘๖-๔๘๓๕๗๓๖
๐๘๗-๖๓๐๒๐๐๒

