ผูป้ ระสานงานประจากลุม่ สาระการเรียนรูง้ านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 65
ที่

คณะ/ฝ่าย

1

ปฐมวัย

2

วิทยาศาสตร์

3

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

4

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ
นายพินิจ ม่วงชัย
นายกิตติศกั ดิ์ จันทน์หอม
นางพรรษมน พิมพ์จันทร์
นางพรรณกร เจริญรัตน์
นางสาวกัญญา สุขสบาย
นายกระแส มิฆะเนตร
นายเจษฎา เสาทอง
นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ
นางสาวนิภา แสนสุข
นายพิษณุ ชินชนะ
นายไพรัช มีพร้อม
นายไพบูรณ์ เมินขุนทด
นายสมโพธิ์ มิฆเนตร
นายสมศักดิ์ จันทิมา
นายสามารถ ห้าวหาญ
ว่าที่ร้อยตรีวรี ะชัย ทวีสาร
นายวิวฒ
ั น์ชยั นิลวรรณ
นายสาราญ ศรีวะนัย
นายไพศาล สุวรรณเสวก
นายสาราญ ชูเสน

เบอร์โทร
สถานทีแ่ ข่งขัน
ทักษะวิชาการ ระดับ สพป.
082-1466922 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
086-2437234
085-3086665
080-3344597
081-7096044
089-7223299
081-7900760 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
087-2397577 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
081-7094211
081-0623268
087-9052997 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
089-7166364
086-2453518
098-5644558
085-4935137
083-9659717
088-5958237
098-8314733
092-5584040
087-2467058

โรงเรียนหนองโตง ฯ

เอกสารหมายเลข 7
อาเภอ

ระยะทาง

เมืองสุรินทร์

4

เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์

3
3

เมืองสุรินทร์

4

เมืองสุรินทร์

2

ที่
5

6

7

8

9

10

คณะ/ฝ่าย

ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ

ศิลปะ-ดนตรี (บรรเลงเดียว ) นายพิเชษฐ์ จินดาศรี
นายพิชติ ที่อปุ มา
นายบัญญัติ โอษฐงาม
นางจิรารัตน์ พรมด้าว
ศิลปะ-ดนตรี (บรรเลงทีม ) นายสมบัติ แก่นแก้ว
นายจรุง วารี
นายปราณีต ชัยสุวรรณ
นายบัญญัติ โอษฐงาม
ศิลปะ-ดนตรี
นายเอนก หม้อทอง
(ร้องทุกประเภท )
นายชินวงศ์ ดีนาน
นายชีวนิ ทองศรี
นายบัญญัติ โอษฐงาม
ศิลปะ-นาฏศิลป์
นายอิทธิศกั ดิ์ กิง่ รัตนเศรษฐ์
นายโกสินทร์ ศรีพรหม
นางสาวสุภาวดี พูนผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสารอง ไกรเพชร
นางภาวิณี คงนุรัตน์
นายชานาญ ภคะวา
คอมพิวเตอร์
นายสมคิด รักษ์รอด
นายสฤษดิ์ ประครองใจ
นายสันชัย สังข์ทอง
ดร.จารัส สอนกล้า

เบอร์โทร
098-0159310
084-4797294
089-7711892
084-4208636
081-7253662
088-7220060
081-9767812
089-7711892
081-8798703
081-0741761
086-2578335
089-7711892
081-3899288
081-2657640
089-7711892
084- 4971459
08-9630-3189
089-7758648
087-2431818
085-4900466
081-7184460
081-9763279

สถานทีแ่ ข่งขัน

อาเภอ

ระยะทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

เมืองสุรินทร์

3

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

เมืองสุรินทร์

3

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

เมืองสุรินทร์

3

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

เมืองสุรินทร์

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์

เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์

3
3

โรงเรียนเมืองสุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์

4
4

ที่

คณะ/ฝ่าย

11

หุ่นยนต์

12

การงานอาชีพ

13 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่

14

เรียนร่วม - ภาษาไทย

15

เรียนร่วม - สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

16

เรียนร่วม - ศิลปะ

ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ

นายนววิช ควรดี
นายเพียว พรหมแก้ว
นายธง ต่อยอด
นายเสถียร กายแก้ว
นายสมอ จารุทรัพย์สดใส
นายพลา สะอาดเอีย่ ม
นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์
นายวิชชุกร มาลาวิทยา
นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร
นายยรรยง ผิวอ่อน
ดร. สุภพ ไชยทอง

เบอร์โทร

สถานทีแ่ ข่งขัน

081-7900617 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
089-4250105
080-4801345
081-9669804 โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก
081-2650401
089-2804756
088-1072385
089-8459445
081-8783864 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
088-4737181 โรงเรียนรัตนวิทยาคม
089-5812687
เด็กพิเศษเรียนร่วมระดับประถมศึกษา
นางจิราพร ศิริโฉม
089-4264291
โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์ )
นางศิรินธร วิภาคะ
089-94935
นางนิตยา ธรรมนาม
085-6117247
นางชนัดดา เศลาอนันต์
080-4631155 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบารุงราษฎร์ )
นางวิลาวัลย์ จุดโต
081-7091877
นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
086-0488727
นางวาริสา ดวงใจ
087-9650003 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์
085-0156714
นางนิจจารีย์ มุตมุ าจันทร์
081-0766556

อาเภอ

ระยะทาง

เมืองสุรินทร์

3

เมืองสุรินทร์

12

รัตนบุรี
รัตนบุรี

72
70

ปราสาท

35

ปราสาท

35

ปราสาท

23

ที่

คณะ/ฝ่าย
เรียนร่วม - ดนตรี

17

เรียนร่วม - การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

1

วิทยาศาสตร์

2
3

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ศิลปะ-ทัศนศิลป์

4

ศิลปะ-ดนตรี

5

ศิลปะ-นาฏศิลป์

6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ
นางปัทมา เขียวเจริญ
นายศตวุฒิ กาจัดภัย
นางณิชากร ฉัตรทอง
นางอนันท์ปภา ฉลาดเอือ้
นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว
นายวิระ พิลาโสภา
นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์
นายพรรณา ลอยทอง
นางสาวธิดารัตน์ ทวี
นายนิรันดร บุญอาจ
นายวันชัย นิลหุต
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ
นายรัชพงษ์ อ่อนนอก
นายนิวตั ร ภคภูริวฒ
ั น์
นายวิชติ ชัย แข่งขัน
นายเจษฎา สอนโกษา
นายสุริยาพร เทพา
นายมนัด เทศทอง
นางสาวพาสันติ บุญธรรม
นางสาวทองใบ ตลับทอง
นางนงเยาว์ ผาสุก

เบอร์โทร
สถานทีแ่ ข่งขัน
084-4175775 โรงเรียนปราสาท
093-1905616
089-8459319
084-9602709 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
081-1689422
084-4962266
ทักษะวิชาการระดับ สพม.
089-7178094 โรงเรียนสิรินธร
081-7891490 โรงยิมเผ่าแผน
089-8463925 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
089-1969249
084 - 5939366 โรงเรียนรัตนบุรี
080-7992157
081-5486780 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
089-5852653
081-7902289
081-9559879
087 – 9633527 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
086 – 1502986
095 - 6163222 โรงเรียนสังขะ
081-7901209
083-9304188
083 - 3675318 โรงเรียนศีขรภูมิพสิ ัย

อาเภอ
ปราสาท

ระยะทาง
29

ปราสาท

28

เมืองสุรินทร์
เมืองสุรินทร์
ปราสาท

4
4
30

รัตนบุรี

70

ท่าตูม

55

ชุมพลบุรี

88

สังขะ

65

ศีขรภูมิพสิ ัย

33

ที่

คณะ/ฝ่าย

8

คอมพิวเตอร์

9

หุ่นยนต์

10

การงานอาชีพ

11
12
13

เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

1
2
3
4

ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ
นางสาวพนมพร แก้วใส
นายไสว บารุงธรรม
นายนพรัตน์ หมวกเหล็ก
นายเก่งกานต์ แก่นดี
นายธีรภาพ วลามิตร
นางปานชนก ขันอ่อน
นายวีระยุทธ พิมวงษา
นายกฤษฎากร แก่นดี
นายอาทร เสาสูง
นายณรงค์ พรหมพัชรพล
นายธีระวัฒน์ สุระศร
นางดวงตา บุตมิ าลย์
นางฤตวรรณ ชเลตท์
นางรุ่งทิวา ผลเกิด
นายบุญเจือ โฉมใส
นายวขาน บัวบาน

เบอร์โทร
086 – 4650330
086 – 4650303
097 – 3355210
089 - 2806518
091-1377890
081-7604608
084-4734141
085-0179797
089-9474395
081-8779320
086-5829946
081-0702 207
098-2494 696
083-7922 224
098-2090338
088-5864937

สถานทีแ่ ข่งขัน

อาเภอ

ระยะทาง

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน,สุรวิทยาคาร

เมืองสุรินทร์

4

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน,สุรวิทยาคาร

เมืองสุรินทร์

4

โรงเรียนสาโรงทาบวิทยาคม

สาโรงทาบ

55

ลาดวน
ลาดวน
ลาดวน

20
20
20

โรงเรียนสุรพินท์พทิ ยา
โรงเรียนสุรพินท์พทิ ยา
โรงเรียนสุรพินท์พทิ ยา

การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ
ภาษาไทย
นางสาวแสงเดือน ชัยเชิดชู
082-1443994
คณิตศาสตร์
นางสาวศิริขวัญ ทองไทย
090-3743319
วิทยาศาสตร์
นายปิยะพงษ์ โพธิสุวรรณ
084-9574991
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางโสภา ทองเอีย่ ม
086-4624065

ที่
5
6
7
8
9

คณะ/ฝ่าย
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย

ที่
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2

ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ
นางอาภรณ์ มุง่ สุข
นางชนุตาพร เคหะดิษฐ์
นางสาวอรนุช ชูวา
นางสาวพนิดา ฉิง่ วัฒนกุล
นางอาภรณ์ มุง่ สุข

เบอร์โทร
081-9772557
083-3560629
089-8448564
087-3776736
081-9772557

สถานทีแ่ ข่งขัน

ผูป้ ระสานงานกลุม่ งานเลขานุการประจาเขตพืน้ ทีฯ่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 65
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ
เบอร์โทร
กลุม่ งานเลขานุการ ระดับ สพป.
นายสุทัศน์ เดชมา
089-7758648
นายชูชยั ประดับสุข
087-8777472
ดร.จารัส สอนกล้า
081-9763279
นายบัญญัติ โอษฐงาม
089-7711892
นายชานาญ ภคะวา
089-7758648
นางสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล 095-6099252
กลุม่ งานเลขานุการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ระดับ สพป.
นายพิชติ หอมนวล
089 - 5855626
นางอรทัย ศรีฤทธิไกร
084 - 8346667
นายนพพล พลอาสา
082 - 1277740
นางนิตยา ธรรมนาม
085 - 6117247
กลุม่ งานเลขานุการ ระดับ สพม.
นายสาเริง บุญโต
081-4709416
นายองอาจ ดีประดวง
093-5545588

อาเภอ

หมายเหตุ

ระยะทาง

ที่

คณะ/ฝ่าย
3
1
2
3

ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ
นายวัชรา สามาลย์
นายยรรยง ผิวอ่อน
นางวันดี สุขชีพ
นางวิมลพรรณ กุลัตถ์นาม

1

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ

1
2
3
3
4

นายพิชติ หอมนวล
นางอรทัย ศรีฤทธิไกร
นางธนานันต์ ดียิ่ง
นางเปรมฤดี ทัดศรี
นางสาวทัศนีย์ เครือแก้ว

1
2
3

นายวิโรจน์ ดีใจ
นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ
นายบัญญัติ โอษฐงาม

เบอร์โทร
088-5727955
ประสานงานถนนคนเรียน
088-4737181
089-8477299
089-8646034

ประสานงานพิธีเปิด
081-6693348
ประสานงานพิธีปดิ
089 - 5855626
084 - 8346667
097- 3426614
082- 1491495
081-1689422
ประสานงานเรือ่ งทีพ่ ัก
086-9443728
087-2397577
089-7711892

สถานทีแ่ ข่งขัน

อาเภอ

ระยะทาง

