
ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 กรุงหยันวิทยาคาร นครศรีธรรมราช นางสาวพัชริญา แนบเนียด ครู 0878829518 นางอไุรวรรณ ชอบพจน์ ครูอตัราจา้ง 0873857883
2 กลัยาณี ศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครู 0865573457 นายอรุณ ไชยวรรณ์ ครู 0887624753
3 กา้งปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช นางสาวปาริชาติ เกตุแกว้ ครู 0941459646 นายสมเกยีรติ เจนจรัสจนิดา ครู 0845600194
4 เกาะขันธ์ประชาภิบาล นครศรีธรรมราช นางวศิญา  ทองเสน ครู 0653480419 นายสมใจ  จนัสุกสี ครู 0847455600
5 ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช นางพชรมน พรหมคีรี ครู 0858879890 นายธีรภัทร ถิระโชติ ครู 0896594381
6 ขอนหาดประขาสรรค์ นครศรีธรรมราช นางสาวปิยวรรณ สีทับ ครูผู้ช่วย 0986459322 นางสาววิภารัตน์ พรหมแกว้ ครูอตัราจา้ง 0830331160
7 ขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช นางสาวภารดี  หิริญประจกัษ์ ครู 0952560748 นางสาวจติรา  เภรีพาส ครู 0910348448
8 เขาพังไกร นครศรีธรรมราช นางจารุณี ย้ิมเส้ง ครู 0824125560 นางจารุณี ย้ิมเส้ง ครู 0824125560
9 คงคาประชารักษ์ นครศรีธรรมราช นางสาวมนัญญา เมืองทรัพย์ ครู 0937549464 นายกติติศักด์ิ สกลุหนู ครู 0894685845
10 ควนเกยสุทธิวิทยา นครศรีธรรมราช นางผานิต   ษรเดช ครู 0955845465 นางสาวศิโรรัตน์  บุญกอง ธุรการโรงเรียน 0854701941
11 คีรีราษฎร์พัฒนา นครศรีธรรมราช นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ ครู 0857238497 นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ ครุ 0857238497
12 ฉลองรัฐราษฎร์อทุิศ นครศรีธรรมราช นางสาววิภารัตน์ ชูวิชัย ครู 0831733183 นางสาวอรชา แกว้บุญชู ครู 0954283642
13 ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช นางบุญเรือง มัฌชิมวงศ์ ครู 0896565829 นางสาวดวงเดือน ณ นคร ครู 0872733021
14 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช นายสุวิทย์ รักษ์ทอง ครู 0867331248 นายสุวิทย์ รักษ์ทอง ครู 0867331248
15 เฉลิมราชประชาอทุิศ นครศรีธรรมราช สายสมร วัฒนวิถี ครู 0878971412 นางสาวชาลิสา  ส้มเขียวหวาน ครู 0819583562
16 ชะอวด นครศรีธรรมราช นายพรพัฒน์ พรหมขวัญ ครู 0620596366 นายดาราศักด์ิ นพสถิตย์ ครู 0933199128
17 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช นางสาวคอลีเย๊าะ โละดิง ครูผู้ช่วย 0883965272 นายโภไคย์ เกดิโภคา ครู 0849383222
18 ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช นางอรอมุา นิตย์วิมล ครู  0895917282 นางอจัฉรา ไชยทอง ครู  0843088180
19 ช้างกลางประชานุกลู นครศรีธรรมราช นางสาวศิราณี ไมเด็น ครู 0918267516 นายพรชัย อจัฉริยะปัญญา ครู 0889825169
20 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นางสาววารุณี จรัิญเวทย์ ครู 0908729406 นายจกัรพันธ์ุ จนัทร์ประสิทธ์ิ ครู 0950382200
21 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา นครศรีธรรมราช นางนฤมล   จนัทร์มณี ครู 0869595618 ว่าที่ร้อยตรีสรวิศ   เพชรภูมิภัทร ครู 0892926528
22 ตระพังพิทยาคม นครศรีธรรมราช นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู ครู 0894705455 นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข ครู 0810781417
23 ตรีนิมิตรวิทยา นครศรีธรรมราช นางดวงพร  เวชสารศรี ครู 0892921850 นางสาวนรีรัตน์  ศิริวัฒน์ ครูผู้ช่วย 0869531028
24 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช นายเอกศักด์ิ ปลอดออ่น ครู 0625944497 นายอศัวิน จลุมูล ครู 0887603620

สพม.12 จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12   นครศรธีรรมราช-พัทลุง
รายช่ือผู้ประสานงานการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเช่าใช้บรกิารสัญญาณอินเทอรเ์น็ต

ที่ ช่ือโรงเรียน จงัหวัด
ข้อมูลผู้ประสานงานเจา้หน้าทีพั่สดุ/การจดัซ้ือจดัจา้ง ข้อมูลผู้ดุแลระบบ/ผู้ประสานงานการติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต
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25 ทรายขาววิทยา นครศรีธรรมราช นายศรายุทธ  บุญเครือ ครู 0612349276 นายประเสริฐ  สุขเพ็ง ครูผู้ช่วย 0897336005
26 ท้องเนียนคณาภิบาล นครศรีธรรมราช นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง ครู 0810788822 นายยุทธนา  บุญจนัทร์ ครู 0887561996
27 ทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช นางวิไลรัตน์  ปริยานุกลู ครู 0867456471 นายพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ ครู 0819590305
28 ท่านครญาณวโรภาสอทุิศ นครศรีธรรมราช นายสาหามูเด็ง  ยูนุ ครูอตัราจา้ง 0895886663 นางขวัญฤทัย  คงสังข์ ครู  0895927813
29 ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช นางนารี  เล่นทัศน์ ครู 0982468396 นายภานุวัฒน์  แสงกระจา่ง ครู 0966596345
30 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย 0863173212 นายระดมพล ช่วยชูชาติ ครู  0936309014
31 ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช นางวารุณี จนิดาวงศ์ ครู 0939514495 นายเศณวี อ่าํครอง ครู 0638533530
32 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช นางสาวตวิษา  แกว้จํารัส ครู 0952749888 นางสุภลักษณ์  จนีช่วย ครู 0833930104
33 ทุ่งสังพิทยาคม นครศรีธรรมราช นายสิทธิโชค งามสุทธ์ิ ครู 0857864971 ว่าที่ร.ต.หญิง ชยานันท์ แท่นแสง ครู 0823969542
34 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกนครศรีธรรมราช นายชาญศักด์ิ จนัทร์อดุม ครู  0815977342 นายประภูศักด์ิ ณ นคร ครู 0952642280
35 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช นายประจกัษ์ ศรีเมือง ครู 0937950312 นายจํานงค์ ชัยเพ็ชร ครู 0918459177
36 เทพราชพิทยาสรรค์ นครศรีธรรมราช นายจารึก  สุทิน ครู 0813775130 นายจารึก  สุทิน ครู 0813775130
37 ธัญญาวดีศึกษา นครศรีธรรมราช นางยินดี เวชสาร ครู 0909944536 นางยินดี เวชสาร ครู 0909944536
38 นบพิตําวิทยา นครศรีธรรมราช นางอญัชุลี กัง๋เซ่ง ครู  0812701753 นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร ครู  0892539016
39 นพคุณประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช นางสุจติรา  นิม่นวล ครู 0862718082 นางสาววิจติรา  ชูพันธ์ ครู 0812702542
40 นางเอือ้ยวิทยา นครศรีธรรมราช นางสาวภวิกา  พูลสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย 0646691533 นางสาวภวิกา  พูลสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย 0646691533
41 นาบอน นครศรีธรรมราช นายสมพงษ์  ศรีจนัทร์ รองผู้อํานวยการ 0867414376 นางสักการะ  จู่ซู่ ครู 0954208989
42 บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช นายอมรศักด์ิ บุญวงศ์ ครู 0887528239 นายอมรศักด์ิ บุญวงศ์ ครู 0887528239
43 บ้านเกาะวิทยา นครศรีธรรมราช นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์ ครู  0817871635 นางสุภาวาดี วุฒิมานพ ครู  0954484889
44 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นายวชิระ ชิณวงศ์ ครู 0898665874 นายเอกตวัน เลิศไกร ครู 0819565669
45 ประสาธน์ราษฎร์บํารุง นครศรีธรรมราช นางสาวจรีุรัตน์ เสนา ครู 0896889420 นายสันติชัย ไตรเมศ ครู 0883861502
46 ปากพนัง นครศรีธรรมราช นายอภิชาติ สาระพันธ์ ครู  0899717534 นายณปวร คงทอง ครู  0894728411
47 ปากพูน นครศรีธรรมราช นางอดุม เภรีกลุ ครู 0899096367 นางสาวปิยวรรณ เทพดํารงค์ ครูผู้ช่วย 0822756031
48 พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช นายราชัน สุทธิธรรม ครู 0625092018 นายปรีชา มุสิกอง ครู 0864754055
49 พระพรหมพิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช นางจรินันท์ เรืองรุก ครู 0894709302 นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน์ ครู 0902252163
50 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอทุิศ นครศรีธรรมราช นายพิสิฏฐ์  ขวัญแข ครูผู้ช่วย 0808199844 นายวรา  อนุรัตน์ ครู 0898747255
51 มัธยมศึกษาจฬุาภรณ์ นครศรีธรรมราช นางสุดาจติร์ สกณุา ครู  0918469027 นางโสภา เส้งสุย ครู 0841907947



ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ที่ ช่ือโรงเรียน จงัหวัด

ข้อมูลผู้ประสานงานเจา้หน้าทีพั่สดุ/การจดัซ้ือจดัจา้ง ข้อมูลผู้ดุแลระบบ/ผู้ประสานงานการติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต

52 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายกติติพงศ์ แต้มแกว้ ครุ 0883828455 นายสุวัฒน์ สุทิน ครู 0887657354
53 โมคลานประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช นางสุกญัญา จนัทร์จําปา ครู 0918239509 นายวิชิต จําปีพันธ์ ครุอตัราจา้ง 0842408713
54 โยธินบํารุง นครศรีธรรมราช นายเมธา สามัคคี ครู 0862677257 นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์ ครู 0814383349
55 ร่อนพิบูลย์เกยีรติวสุนธราภิวัฒก์นครศรีธรรมราช นางสาวอชัมา สําแดงสาร ครู 0808714834 นายอภิสิทธ์ิ ทอง สี นุช  ครูอตัราจา้ง 0887829521
56 ละอายพิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช นางสาวนภมณ กจิวิจารณ์ ครู 0897397868 วิลาวัลย์ กณัหาวงศ์ ครู 0805313096
57 วังหินวิทยาคม นครศรีธรรมราช นางสาวเตชินี ภิรมย์ ครู 0864703039 นางกฤติยา สุขเรือง ครู 0867406301
58 วิเชียรประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช นายนพวิทย์  แซ่ภู่ ครู 0835219916 นายอดิศร  รอดเหล่ือม ครู 0612056394
59 วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์ ครู 0854728274 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครู 0840574440
60 โศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม ครู 0894935510 นางสาวฐิติชญา รัตนมณี ครู 0987458791
61 สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช นายสุชาติ มากช่วย ครู 0897258795 นายจริะศักด์ิ  เพชรทอง ครู 0901527120
62 สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช นายเฉลิม เรืองอร่าม ครู  0899720499 นางศุภลักษณ์ สมภูเวช ครู  0899755429
63 สระแกว้รัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช นางจลีุพร บุราสิทธ์ิ ครู 0839693099 นายเจริญ เรืองรอง ครู 0918466299
64 สวนกหุลาบ วิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช นายอานนท์ ตรีกําจร ลูกจา้งพัสดุ 0835140092 นายศักด์ิชัย ดวงน้ําแกว้ ครู 0996617196
65 สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช นางสาวนิธิวตี ทองแท้ ครู 0849970494 นายโชคดี ใจแน่ ครู 0862743920
66 สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช นายสมนึก คิดดี ครู 0865653550 นายพินัยกรณ์ อามิตร ครู 0872828371
67 เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช นางสาวสุภารัตน์ เนียมทอง ครู 0955756408 นายสุริยา อนิทุ่ม ครู 0857959905
68 เสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช นายอดุม ช่วยคงคา ครู 0918237945 นายฮิลยาส หมากปาน ครู 0866834849
69 หัวไทรบํารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช นางจริารัตน์ ทิพย์บํารุง ครู 0866902477 นายไพโรจน์ มากจนัทร์ ครู 0805315619
70 แหลมราษฎร์บํารุง นครศรีธรรมราช นางสาวณัฐธิดา แสงวิมาน ครู 0986706281 นางสาวเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ ครู 0807162712
71 อนิทร์ธานีวิทยาคม นครศรีธรรมราช นายจกัรรัตน์ ภักดีกจิ ครู 0646129519 นายจกัรรัตน์ ภักดีกจิ ครู 0646129519

72 กงหราพิชากร พัทลุง นางสาวโศภิษฐ์ฌา  ณ พัทลุง ครู 0846332954 นางสาววนิดา ดมเด็น ครู 0895984480
73 เขาชัยสน พัทลุง ศุภมาส แกว้สุข ครู  0623414963 นายสหธรณ์ อนิทนะนก ครู  0857846968
74 ควนขนุน พัทลุง นางวรรณี  พลคง ครู 0862900735 นายโชคชัย  มาละมัย ครูอัตราจา้ง 0873922338
75 ควนพระสาครินทร์ พัทลุง นางสุภัทร คชวงศ์ ครู 0898761794 นางสุภัทร คชวงศ์ ครู 0898761794
76 ชะรัดชนูปถัมภ์ พัทลุง นายบุญคลาด เศียรอุน่ ครู 0800375341 นายคเชน เวชสาร เจา้หน้าที่ธุรการ 0859532949
77 ดอนศาลานําวิทยา พัทลุง นางศรีสุดา ปานชุม ครู 0848553677 นายจกัรพันธ์ จนัทร์หนูฤทธ์ิ ครู 0850782869

สพม.12 จงัหวัดพัทลุง



ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ช่ือ -สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ที่ ช่ือโรงเรียน จงัหวัด

ข้อมูลผู้ประสานงานเจา้หน้าทีพั่สดุ/การจดัซ้ือจดัจา้ง ข้อมูลผู้ดุแลระบบ/ผู้ประสานงานการติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต

78 ตะแพนพิทยา พัทลุง นางสาวนันท์นภัส สงย้อย ครู  0822499419 นายสุวิทย์ ไกรพุฒ ครู 0872980358
79 ตะโหมด พัทลุง นางชออ้น  อภัยจติต์ ครุ 074635392 นายสันติชัย  เสมือนใจ ครู 0801423619
80 นาขยาดวิทยาคาร พัทลุง นายวิโรจน์ พิเคราะห์ ครู 0899747033 นายวิโรจน์ พิเคราะห์ ครู 0899747033
81 นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง นางสาวกรกานต์  เอยีดแจม่ ครู 0883943605 นายสิทธิกร  มาตนุมัต ครู 0883903723
82 บางเเกว้พิทยาคม พัทลุง นายอรรถพล พัฒนพินัย ครู 0962650307 นางวรรณา เมืองแกว้ ครู 0819637348
83 ประชาบํารุง พัทลุง นางหทัยทิพย์ ไชยรัตน์ ครู 0897337634 นายสุเทพ เรืองคล้าย ครู 0892969970
84 ประภัสสรรังสิต พัทลุง นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ ครู 0918477279 นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ ครู 0918477279
85 ปัญญาวุธ พัทลุง นางสาวสาคร สงคราม ครู 0969599361 นางสาววิลารัศมิ ์รักธรรม ครู 0936365278
86 ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง นางสาวจนัจริา ไชยรัตน์ ครุ 0936978359 นายจรัญ แกว้ชูช่วย ครู 0936218990
87 ป่าบอนพิทยาคม พัทลุง นายสมบัติ หนูเล็ก ครู 0894683920 นายสมบัติ หนูเล็ก ครู 0894683920
88 ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง นางสาวจงดี  ศรีอนิทร์ ครู 0935827170 นางสาวอไุร  นิตย์ปราณ ครู 0844472031
89 พนางตุง พัทลุง นางสาวสุรัชดา มานันตพงศ์ ครู 0898783774 นายณรงค์ ทองเทพ ครู 0810961946
90 พรหมพินิตชัยบุรี พัทลุง นางสาวจรีะภา  ตราโชว์ ครู 0899789760 นายอาทิตย์  หวันคํา ครู 0887572847
91 พัทลุง พัทลุง นางสุมานา รักบุรี ครู 0887845711 นายภูเบศวร์ หนูแกว้ ครู 0810992433
92 พัทลุงพิทยาคม พัทลุง นางกนิษฐา เพชรย้อย ครุ 0879673967 นายชํานาญ รอดเรืองฤทธ์ิ ครู 0891603598
93 วชิรธรรมสถิต พัทลุง พชรวรรณ อภัยรัตน์ ครู  0862961473 นายธาตรี สารวงค์ ครู.  0864802810
94 ศรีบรรพตพิทยาคม พัทลุง นายขจรศักด์ิ นกร่อน ครู 0894688380 นางจนิดาพร หนูดํา ครู 0878367376
95 สตรีพัทลุง พัทลุง นายชาติ อาษาชํานาญ ครู 0980172457 นายขอรัฐ เมืองสง ครู 0894636652
96 หานโพธ์ิพิทยาคม พัทลุง นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณ ครุ 0954393266 นางสาวมณฑิตา  แสงเดช ครู 0895955805
97 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง นายวีระยุทธ เพชรจํารัส ครู 0980286634 นางสาววรัญญา แกว้ล่องลอย ครู 0950724004
98 อดุมวิทยายน พัทลุง นางหทัยทิพย์  ทองศรีชุม ครู 0895953712 นายวินิชย์  ทองประศรี ครู 0810987742
99 สํานักงาน สพม.12 นครศรีฯ นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ ผอ.กลุ่มการเงิน 0869488149 นายไตรรงค์  สาดแว ศึกษานิเทศก ์ป.ผอ.กลุ่มICT 0812711742
100 สํานักงาน สพม.12 พัทลุง นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ ผอ.กลุ่มการเงิน 0869488150 นายสุชาติ  รอดเนียม เจา้หน้าที่ICT 0817673858

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
                                               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12


