
โรงเรยีนทีต่ ัง้ศนูยฯ์/ โทรศพัท์ e-Mail

ประธาน (ผอ.ร.ร.)/เลขาฯ โทรสาร

1 ภาษาไทย โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ 075-4470044-5

Fax 075-447154

นายภักด ีเหมทานนท์ 086-6893888 phaham2509@obecmail.obec.go.th

นางสาวธัญญรัตน์ มาลากาญจน์

2 คอมพวิเตอร ์ โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ 075-447004-5,

Fax 075-447154

นายภักด ีเหมทานนท์ 086-6893888 phaham2509@obecmail.obec.go.th

นายเอกตวัน เลศิไกร 081-9565669 aktawun@hotmail.com

3 ภาษาฝร ัง่เศส โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ 075-447004-5

นายภักด ีเหมทานนท์ 086-6893888 phaham2509@obecmail.obec.go.th

นางสพุรรณี ภักษา 086-9414638 supannee_paksa@hotmail.com

4 ภาษาจนี โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ 075-447004-5

นายภักด ีเหมทานนท์ 086-6893888 phaham2509@obecmail.obec.go.th

นางปลติตา ลลีะวัฒน์

5 ภาษาองักฤษ โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช 075-356137

Fax 075-341078

นายประดับ แกว้นาม 081-2738605 pradub1234@hotmail.com

นางระพภีรณ์ ทองเชดิ 087-1056347 rtongcherd@hotmail.com

6 นาฏศลิป์ โรงเรยีนกลัยาณีศรธีรรมราช 075-356137

นายประดับ แกว้นาม 081-2738605 pradub1234@hotmail.com

นางนวพร อกัษรทอง 089-5888821 nava198019@hotmail.com

7 ภาษาญีปุ่่ น โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาภาคใต ้ 075-378888

Fax 075-378650

นายอ าพล ยะสะนพ 089-8735220 ampon-yasa@hotmail.com

นางสาวศศธิร ปานคง 087-2847677 aoy258@hotmail.com

8 คณติศาสตร์ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาภาคใต ้ 075-378888

Fax 075-378650

นายอ าพล ยะสะนพ 089-8735220 ampon-yasa@hotmail.com

นางจรยิา จติส ารวย

9 วทิยาศาสตร์ โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัย นศ. 075-399123

Fax 075-399587

นายไพรัช วงศน์าถกลุ 081-2715999 pccnst_nstd@hotmail.com

นายสมศักดิ ์กญัจนกาญจน์ 089-5925796 p_ex_forever@hotmail.com

ศนูยพ์ฒันาวชิาการ/กจิกรรม
โรงเรยีนในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12  (จงัหวดันครศรธีรรมราช)

ศนูยพ์ฒันาวชิาการ/กจิกรรมล าดบั
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10 ภาษาเกาหลี โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัย นศ. 075-399123

Fax 075-399587

นายไพรัช วงศน์าถกลุ 081-2715999 pccnst_nstd@hotmail.com

นางราตร ีจติบรรเจดิ 089-0608539 ratreepccnst@gmail.com

11 สงัคมศกึษา ศาสนาฯ โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต-ิ 075-772633

สมเด็จพระศรนีครนิทร ์นศ. Fax 075-772633

นางสาวรัตนาภรณ์ เขยีวบรรจง 081-9707572 rattanapornkhiew@gmail.com

นายจรญ บญุลอ้ม 082-8103279 sopha2513@hotmail.com

12 สขุศกึษาและพลศกึษา โรงเรยีนเมอืงนครศรธีรรมราช 075-342108

Fax 075-764189

นายสนุทรัสส ์เพชรรักษ์ค าดว้ง 090-9301428 suntarasg@gmail.com

นายชติพล สงัขว์งศ์ 089-8723840 mail@mns.ac.th

13 ศนูยอ์าเซยีน โรงเรยีนเมอืงนครศรธีรรมราช 075-342108

นายสนุทรัสส ์เพชรรักษ์ค าดว้ง 090-9301428 suntarasg@gmail.com

นางเบญจมาศ ทองสง่โสม 081-8924820

14 ศลิปะ โรงเรยีนพรหมครีพีทิยาคม 075-396139

Fax 075-396137

นายสรุพงศ ์เอือ้ศริพิรฤทธิ์ 089-5900630 promkiripittayakom@hotmail.com

นางสนุติย ์เลือ่งลอืสกลุ 086-2707446

15 ดนตรไีทย โรงเรยีนปากพนัง 075-517186

Fax 075-517311

นายประเสรฐิ ชใีหม่ 089-5948360

นางกิง่แกว้ ค าพรรณ์ 086-7393950

16 ดนตรสีากล โรงเรยีนโยธนิบ ารงุ 075-313271-3

Fax 075-383269

นายส.สมบัต ิ มสีนุทร 089-6476363

นายจ านง  สงิหส์วุรรณ 086-4782775

17 เกษตรกรรม โรงเรยีนฉวางรัชดาภเิษก 075-481169

Fax  075-481514

นายวเิชยีน ชนะราวี 089-8714824

นายสรุยินัต ์สทุธิ 084-4451535

18 คหกรรม โรงเรยีนสตรทีุ่งสง 075-411348 : 102

Fax 075-411968

นายปรชีา แรท่อง 081-8929936 precha16@hotmail.com

นางวาสนา สภุาพ 081-5388641
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19 อตุสาหกรรม โรงเรยีนทุ่งสง 075-773152

Fax 075-773001

นายสน่ัน พลรัฐธนาสทิธิ์ 089-2922960

นายสวา่ง เกตแุกว้ 089-8720550 sawang1@live.com

20 ธุรกจิ โรงเรยีนสตรปีากพนัง 075-517215

Fax 075-517493

นายสคุนธ ์แสงประทมุ 081-6072935

นายวรงค ์บญุทอง 081-4774393 mameaw6718@gmail.com

21 การศกึษาพเิศษเรยีนรว่ม โรงเรยีนสตรปีากพนัง 075-517215

Fax 075-517493

นายสคุนธ ์แสงประทมุ 081-6072935

นางจริาพร รัตนกลุ 081-0900107 jim.jira@hotmail.com

22 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน โรงเรยีนทา่ศาลาประสทิธิศ์กึษา 075-521052

Fax 075-522009

นายสมนกึ รักด า 081-3673417

นางพราวนภา สมบญุ 080-6152376 prawnatha01@gmail.com

23 ลกูเสอื - เนตรนารี โรงเรยีนครีรีาษฎรพั์ฒนา 075-497071

Fax 075-497166

นางสวุมิล ชยัถาวร 087-8959259 suwimon_2501@hotmail.com

24 ศนูยห์ุน่ยนต์ โรงเรยีนสชิลคณุาธารวทิยา 075-771585-6
Fax 0-75367523 

:130

นายด าเนนิ มาทอง 081-9709029

นายปรญิญา นุ่มนอ้ย 087-4176505 parinyar2@gmail.com

25 ศลิปะพืน้บา้น โรงเรยีนเชยีรใหญ่ 075-362209
Fax 075-362136 : 

100

นายสคุนธ ์แสงประทมุ 081-6072935

นายเฉลมิชยั กลับดี 087-2714949

26 เศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย 

นครศรธีรรมราช
075-374794

Fax 075-391051

นายชาตชิาย ทองเลีย่มนาค 087-8972882

นายฉลาด จนิดาวัฒน์ 086-5947809
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