ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๑๔๑๑

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
สวนสมเด็จพระศรีธรรมโศกราช ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง

มอบหมายภารกิจการบริหารจัดการของสหวิทยาเขต

เรียน

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. ๑๒ ทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

คําสั่ง สพม.๑๒ ที่ ๑๔๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ชุด

เพื่อให้การดําเนินการบริหารจัดการมัธยมศึกษา บรรลุผลตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๖๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มอบหมายภารกิจการ
บริหารจัดการของสหวิทยาเขตให้กับผู้บริหารสถานศึกษา(ประธานสหวิทยาเขต)และบุคลากรทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๗๕-๓๔๖๖๗๗, ๐๗๕-๓๔๔๑๒๓ , ๐๗๕- ๓๔๕๐๕๐
โทรสาร ๐๗๕- ๓๔๓๕๗๕ mrs.laongtip@msn.com

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ที่ ๑๔๑ /๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายภารกิจการบริหารจัดการของสหวิทยาเขต
...............................................................................................

ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ประกาศ จัดตั้งสหวิทยาเขต ประกาศ
ณ วั น ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ต า ม ประกาศสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๒ เรื่ อ ง
ระเบียบการจัดตั้งสหวิทยาเขตและกลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่
๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เพื ่ อ ใ ห้ ก า ร ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด ก า ร มั ธ ย ม ศึ ก ษา บ ร ร ลุ ผ ลตามประกาศ สํา นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ๖๒๑/๒๕๕๔ ลงวั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ จึ ง อาศั ย อํา นาจ
ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า ๒ ๔ แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ ร ะ เ บี ย บ ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ศึ ก ษ า
พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๗ ม อ บ ห ม า ย ภ า ร กิ จ การบริ ห ารจั ด การของสหวิ ท ยาเขตให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา(ประธาน
สหวิทยาเขต) และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) ดังนี้ :๑. คณะกรรมการการบริหารสหวิทยาเขต มีอํานาจหน้าที่
๑.๑ จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
หน่วยงานต้นสังกัด
๑.๒ กําหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายของการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยา
เขต
๑.๓ จั ด ทํ า แผนการรั บ นั ก เรี ย นภายในสหวิ ท ยาเขตให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๔ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากรบุคลากรร่วมกันใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
๑.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
๑.๖ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๑.๗ เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหาร
บุคคล และด้านบริหารทั่วไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการมัธยมศึกษาสู่สากล
๑.๘ สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็น
สําคัญ
๑.๙ ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑

๒. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีอํานาจหน้าที่
๒.๑ ประสานงาน กํากับ ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรม ของสหวิทยาเขต
๒.๒ นิเทศ ติดตามผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต
๒.๓ เสนอแนวทางการพัฒนา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต และ เขตพื้นที่การศึกษา
๒.๔ ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ศึกษานิเทศก์ ประจําสหวิทยาเขต
๓.๑ จัดทําข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สหวิทยาเขต
๓.๒ นิ เ ทศ กํ ากั บ ติด ตาม ประเมิ นผล ส่ งเสริ มและสนั บสนุน การดํ า เนิน งานการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต
๓.๓ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต
๓.๔ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
สหวิทยาเขต
๓.๕ เสนอแนวทางการพัฒนา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต และ เขตพื้นที่การศึกษา
๓.๖ ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

๒

บัญชีแนบท้ายคําสั่ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ที่ ๑๔๑/๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายภารกิจการบริหารจัดการของสหวิทยาเขต
ประธานสหวิทยาเขต รอง ผอ.สพม. และ
ชื่อ
จํานวน
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียน
ศึกษานิเทศก์

สห
วิทยา
เขต
๑

เบญจมราชูทิศ

๖

๒

กัลยาณี

๖

๓

พระพรหม

๕

๔

ทุ่งสง

๕

๕

สตรีทงุ่ สง

๕

๑.๑ เบญจมราชูทิศ
๑.๒ เมืองนครศรีธรรมราช
๑.๓ พรหมคีรพี ทิ ยาคม
๑.๔ บ้านเกาะวิทยา
๑.๕ สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
๑.๖ ขุนทะเลวิทยาคม
๒.๑ กัลยาณีศรีธรรมราช
๒.๒ ตรีนิมิตวิทยา
๒.๓ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
๒.๔ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
๒.๕ โยธินบํารุง ๒.๖ ปากพูน
๓.๑ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
๓.๒ พระพรหมพิทยานุสรณ์
๓.๓ เฉลิมราชประชาอุทิศ
๓.๔ ทางพูนวิทยาคาร
๓.๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
๔.๑ ทุ่งสง ๔.๒ บางขันวิทยา
๔.๓ วังหินวิทยาคม
๔.๔ ก้างปลาวิทยาคม
๔.๕ ราชประชานุเคราะห์ ๑๙
๕.๑ สตรีทงุ่ สง ๕.๒ ทุ่งสงวิทยา
๕.๓ ทุ่งสงสหประชาสรรค์
๕.๔ ช้างกลางประชานุกูล
๕.๕ นาบอน ๕.๖ โสตศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายณรงค์ ทองขาว
ผู้อํานวยการโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นางสุรัชนี อยู่สบาย
นายวิชญะ สินธนากุล

นายสุพจน์
อภิศักดิ์มนตรี
ผู้อํานวยการโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นายมนัส สุขสวัสดิ์
นางสายพิน เสถียร

นายอนันต์ ปิยะวัชรพันธุ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน
พระพรหมพิทยานุสรณ์

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นายมนัส สุขสวัสดิ์
นางสายพิน เสถียร

นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ทุ่งสง

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นายไพบูลย์ พรหมดํา

นายปรีชา แร่ทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน
สตรีทุ่งสง

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นายไพบูลย์ พรหมดํา
นางปาริชาต จันทรัตน์

๓

สห
วิทยา
เขต

ชื่อ

จํานวน
โรงเรียน

๖

ร่อนพิบูลย์จุฬาภรณ์

๖

๗

ต้นน้ําตาปี

๕

๘

ทุ่งใหญ่

๕

๙

ปากพนัง

๗

๑๐

สตรีปากพนังเชียรใหญ่

๖

ชื่อโรงเรียน

๕.๗ นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
๖.๑ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒั ก์
๖.๒ เสาธงวิทยา
๖.๓ คีรีราษฎร์พัฒนา
๖.๔ ตระพังพิทยาคม
๖.๕ ควนเกยสุทธิวทิ ยา
๖.๖ มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
๗.๑ ฉวางรัชดาภิเษก
๗.๒ ละอายพิทยานุสรณ์
๗.๓ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
๗.๔ นางเอื้อยวิทยา
๗.๕ ประสาธน์ราษฎร์บํารุง
๘.๑ ทุ่งใหญ่วทิ ยาคม
๘.๒ ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์
รัชมังคลาภิเษก
๘.๓ กรุงหยันวิทยาคาร
๘.๔ เสม็ดจวนวิทยาคม
๘.๕ ทุ่งสังพิทยาคม
๙.๑ ปากพนัง
๙.๒ อินทร์ธานีวิทยาคม
๙.๓ หัวไทรบํารุงราษฎร์
๙.๔ ทรายขาววิทยา
๙.๕ แหลมราษฎร์บํารุง
๙.๖ นพคุณประชาสรรค์
๙.๗ เขาพังไกร
๑๐.๑ สตรีปากพนัง
๑๐.๒ โศภนคณาภรณ์
๑๐.๓ เชียรใหญ่
๑๐.๔ วิเชียรประชาสรรค์
๑๐.๕ เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
๑๐.๖ ธัญญาวดีศึกษา

ประธานสหวิทยาเขต

รอง ผอ.สพม. และ
ศึกษานิเทศก์

นายสมนึก รักดํา
นายมนูญ บุญชูวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน
นายวิชญะ สินธนากุล
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรา
นางสุรัชนี อยู่สบาย
ภิวัฒก์

นายวินัย บุญเกื้อสง
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ฉวางรัชดาภิเษก

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นางละอองทิพย์
บุณยเกียรติ
นางวิภาวี อุ่นเสียม

นายวัชรา พรหมศร
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
นางละอองทิพย์
บุณยเกียรติ
นางวิภาวี อุ่นเสียม

นายภักดี เหมทานนท์
นายมนูญ บุญชูวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนปาก นายวิเชียร ปาณะพงศ์
พนัง

นายมนัส สุขสวัสดิ์

นายศุภรัตน์ มุสิกะ
ผู้อํานวยการโรงเรียน
สตรีปากพนัง

นายมนูญ บุญชูวงศ์
นางละอองทิพย์
บุณยเกียรติ
นางวิภาวี อุ่นเสียม

๔

สห
วิทยา
เขต
๑๑

ชื่อ

จํานวน
โรงเรียน

ชะอวด

๕

ชื่อโรงเรียน

ประธานสหวิทยาเขต

รอง ผอ.สพม. และ
ศึกษานิเทศก์

๑๑.๑ ชะอวดวิทยาคาร
๑๑.๒ ชะอวด
๑๑.๓ ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
๑๑.๔ ขอนหาดประชาสรรค์
๑๑.๕ เกาะขันประชาภิบาล

นายสันติ คํานวณศิลป์
นายมนูญ บุญชูวงศ์
ผู้อํานวยการ
นายวิชญะ สินธนากุล
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

นางสุรัชนี อยู่สบาย

๑๒

สิชล –
ขนอม

๖

๑๒.๑ สิชลคุณาธารวิทยา
๑๒.๒ สิชลประชาสรรค์
๑๒.๓ ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
๑๒.๔ เทพราชพิทยาสรรค์
๑๒.๕ ขนอมพิทยา
๑๒.๖ ท้องเนียนคณาภิบาล

นายดําเนิน มาทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียน
สิชลคุณาธารวิทยา

๑๓

ท่าศาลา นบพิตํา

๕

นายกรีฑา วีระพงศ์
นายมนูญ บุญชูวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียน
นายไพบูลย์ พรหมดํา
ท่าศาลาประสิทธิศ์ ึกษา นางปาริชาต จันทรัตน์

๑๔

เพชรพัทลุง

๗

๑๕

สตรีพัทลุง

๖

๑๓.๑ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
๑๓.๒ สระแก้วรัตนวิทย์
๑๓.๓ โมคลานประชาสรรค์
๑๓.๔ นบพิตําวิทยา
๑๓.๕ คงคาประชารักษ์
๑๔.๑ พัทลุง
๑๔.๒ ประภัสสรรังสิต
๑๔.๓ พรหมพินิตชัยบุรี
๑๔.๔ กงหราพิชากร
๑๔.๕ ชะรัดชนูปถัมภ์
๑๔.๖ นาขนาดวิทยาคาร
๑๔.๗ ปัญญาวุธ
๑๕.๑ สตรีพัทลุง
๑๕.๒ พัทลุงพิทยาคม
๑๕.๓ เขาชัยสน
๑๕.๔ วชิรธรรมสถิต
๑๕.๕ หานโพธิ์พิทยาคม
๑๕.๖ พนางตุง

นายมนูญ บุญชูวงศ์
นายวิเชียร ปาณะพงศ์
นายมนัส สุขสวัสดิ์

นายจําเนียร รักใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียน
พัทลุง

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์
รัตนสุภา
นายภคพล แสงอุบล
นายชาญณรงค์
รัตนบุรี

นายสาวิทย์
บุญประเสริฐ
ผู้อํานวยการโรงเรียน
สตรีพัทลุง

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์
รัตนสุภา
น.ส.สัมพันธ์ จิรายุพงศ์
นางปทิตตา จันทร์สว่าง

๕

สห
วิทยา
เขต
๑๖

ชื่อ

จํานวน
โรงเรียน

ควนขนุน

๗

๑๗

จตุรพัฒน์

๘

ชื่อโรงเรียน

๑๖.๑ ควนขนุน
๑๖.๒ ป่าพะยอมพิทยาคม
๑๖.๓ นิคมควนขนุนวิทยา
๑๖.๔ ศรีบรรพตพิทยาคม
๑๖.๕ ตะแพนพิทยา
๑๖.๖ อุดมวิทยายน
๑๖.๗ ดอนศาลานําวิทยา
๑๗.๑ ตะโหมด
๑๗.๒ หารเทารังสีประชาสรรค์
๑๗.๓ ประชาบํารุง
๑๗.๔ ป่าบอนพิทยาคม
๑๗.๕ บางแก้วพิทยาคม
๑๗.๖ ปากพะยูนพิทยาคาร
๑๗.๗ มัธยมเกาะหมาก
๑๗.๘ ควนพระสาครินทร์

ประธานสหวิทยาเขต

รอง ผอ.สพม. และ
ศึกษานิเทศก์

นายนิวัฒน์ พูลจันทร์
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ควนขนุน

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์
รัตนสุภา
นางปิยพร ขุนเพชร

นายจบ แก้วทิพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ตะโหมด

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์
รัตนสุภา
นายชาญณรงค์
รัตนบุรี
นายภคพล แสงอุบล

๖

บัญชีแนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
เรื่อง จัดตั้งสหวิทยาเขตและคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
สหวิทยา
ชื่อ
ตําแหน่ง
หมายเหตุ
คณะกรรมการ
เขตที่
๑

๒

เบญจมราชูทิศ ๑. นายณรงค์ ทองขาว
๒. นายโชติ ธานีรัตน์
๓. นายวินัย ชามทอง
๔. นายส.สมบัติ มีสุนทร
๕. นายสุวัฒน์ คนซื่อ
๖. นางกิ่งขวัญ สุขสงวน
๗. นายสง่า นาวารัตน์
กัลยาณี
๑. นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี
๒. นายชลอ ลาชโรจน์
๓. นายอําพล ยะสะนพ
๔. นายไพรัช วงศ์นาถกุล
๕. นายประทีป อินทสระ
๖. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
๗. นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว
๘. น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลิ่ม
๙. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร

๓

๔

พระพรหม

ทุ่งสง

๑๐. นายสมนึก คงนก
๑๑.นายดุสิต คงจันทร์
๑๒.นางชุติมา สุวรรณทิพย์
๑. นายอนันต์ ปิยะวัชรพันธุ์
๒. นายปิยะ ชนะศักดิ์
๓. น.ส.รัตนาภรณ์ เขียวบรรจง
๔. นายธํามรงค์ มาสิงห์
๕.นายประมวล คงสวัสดิ์
๖. นายสัญชัย คงจันทร์
๗. นางนัยนา แก้วสวัสดิ์
๑. นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์
๒. นายสุนันท์ กลับขันธ์
๓. นายไกวัล เสริมแก้ว

ผอ. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ผอ. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ผอ. โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย
ผอ. โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ผอ. โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
รอง ผอ. โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
รอง ผอ. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ผอ. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ผอ. โรงเรียนโยธินบํารุง
ผอ. โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสฯ
ผอ. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
ผอ. โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
ผอ. โรงเรียนปากพูน
รอง ผอ. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
รอง ผอ. โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสฯ
รอง ผอ. โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รอง ผอ. โรงเรียนปากพูน
รอง ผอ. โรงเรียนโยธินบํารุง
ครู โรงเรียนตรีนิมิตวิทยา
ผอ. โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
ผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ผอ. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ผอ. โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
ผอ. โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
รอง ผอ. โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
ครู โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

ผอ. โรงเรียนทุ่งสง
ผอ. โรงเรียนบางขันวิทยา
ผอ. โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

๗
สหวิทยา
เขตที่

ชื่อ

๕

สตรีทุ่งสง

๖

ร่อนพิบูลย์จุฬาภรณ์

๗

ต้นน้ําตาปี

๘

ทุ่งใหญ่

๙

ปากพนัง

คณะกรรมการ
๔. นายกมล สุวรรณเอกฉัตร
๕. นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
๖. นายนอบ บุญชู
๑. นายปรีชา แร่ทอง
๒. นายวิเชียน ชนะราวี
๓. นายวิเชียร วงศ์แก้ว
๔. นายวัฒนา ลาชโรจน์
๕. นายวิชัย ชูจันทร์
๖. นายสัญญา ศรีสัยยาสน์
๗. นายสถิต รัตนบุรี
๘. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
๑. นายสมนึก รักดํา
๒. นายสมมุ่ง หนูพยันต์
๓. นายประยูร รักษ์กําเนิด
๔. นายเอกรัฐ เพ็งจันทร์
๕. นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง
๖. นายประเสริฐ ชีใหม่
๗. นายอุดมศักดิ์ แสงอรุณ
๘. นายสมศักดิ์ คงแป้น
๙. นายประเสริฐ ขวัญเพชร
๑. นายวินัย บุญเกื้อสง
๒. นายสมชัย ศรีมณี
๓. นายจําเริญศักดิ์ แสงแก้ว
๔. นายโสภณ บุรีแสง
๕. นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
๖. นางโสภิศ ธราพร
๑. นายวัชรา พรหมศร
๒. นายสมปอง แก้วชะฎา
๓. นายสันติ นาดี
๔. นายสุวรรณ ผลเจริญ
๕. นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
๖. นายอนันทน์ แดงเรือง
๑. นายภักดี เหมทานนท์
๒. นายนิติพันธ์ ดํามี
๓. นายเฉลิม เพชรชนะ

ตําแหน่ง
ผอ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙
ผอ. โรงเรียนวังหินวิทยาคม
รอง ผอ. โรงเรียนทุ่งสง
ผอ. โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ผอ. โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
ผอ. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
ผอ. โรงเรียนนาบอน

หมายเหตุ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล กรรมการ
ผอ. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีฯ
กรรมการ
ผอ. โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
รอง ผอ. โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผอ. โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ
ประธาน
รองประธาน
ผอ. โรงเรียนเสาธงวิทยา
กรรมการ
ผอ. โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
กรรมการ
ผอ. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
กรรมการ
ผอ. โรงเรียนตระพังพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
ผอ. โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รอง ผอ. โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รอง ผอ. โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ
รอง ผอ. โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
ผอ. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ประธาน
ผอ. โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ รองประธาน
ผอ. โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บํารุง
กรรมการ
ผอ. โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
กรรมการ
ผอ. โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผอ. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
ประธาน
ผอ. โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ รองประธาน
ผอ. โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
กรรมการ
ผอ. โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคาร
กรรมการ
ผอ. โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
รอง ผอ. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผอ. โรงเรียนปากพนัง
ประธาน
ผอ. โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์
รองประธาน
ผอ. โรงเรียนเขาพังไกร
กรรมการ

๘
สหวิทยา
เขตที่

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

ชื่อ

คณะกรรมการ

๔. นางอุษณีย์ จันทร์สุวรรณ
๕. นายไพโรจน์ แก้วเนียม
๖. นายประโยชน์ ชัยณรงค์
๗. นายคีรี มากสังข์
๘. นายศักดิชัย คงแก้ว
๙. นางกุหลาบ จักรกาญจน์
ปากพนัง - ๑. นายศุภรัตน์ มุสิกะ
เชียรใหญ่ ๒. นายสุนทรัสส์ เพ็ชรรักษ์คําด้วง
๓. นายสุคนธ์ คงช่วยสถิต
๔. นายสุคนธ์ แสงประทุม
๕. นายสมมุ่ง หนูพยันต์
๖. นางจิราพร รัตนกุล
๗. นางสาววันดี แป้นสุข
ชะอวด
๑. นายสันติ คํานวณศิลป์
๒. นายสุรชัย ทองพันธุ์
๓. นายประดับ แก้วนาม
๔. นายอรุณ พงศ์เพ็ชร
๕. นายวิสุทธ์ พิชัยยุทธ์
๖. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
สิชล - ขนอม ๑. นายดําเนิน มาทอง
๒. นายอนันต์ รัตนสุภา
๓. นายสุนทร เพชรดี
๔. นายสมปอง ภักดีกิจ
๕. ว่าที่ ร.ต.สมพร แก้วคง
๖. นายพีระพงศ์ สองวิหค
๗. นายบุญฤทธิ์ สมเขาใหญ่
๘. นายสุวัฒน์ เมธาชุมันต์
ท่าศาลา - ๑. นายกรีฑา วีระพงศ์
นบพิตํา
๒. นายสุรพงษ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
๓. นายประพฤติ วงศ์ชนะ
๔. นายสมมาศ หนูแก้ว
๕. นายธวัชชัย คงปาน
๖. นายสามารถ แต่งอักษร

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

ผอ. โรงเรียนทรายขาววิทยา
ผอ. โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
ผอ. โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
ผอ. โรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง
รอง ผอ. โรงเรียนปากพนัง
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปากพนัง
ผอ. โรงเรียนสตรีปากพนัง
ผอ. โรงเรียนเชียรใหญ่
ผอ. โรงเรียนโศภณคณาภรณ์
ผอ. โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
ผอ. โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
ผอ. โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
รอง ผอ. โรงเรียนสตรีปากพนัง
ผอ. โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ผอ. โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
ผอ. โรงเรียนชะอวด
ผอ. โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
ผอ. โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
รองผอ. โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ผอ. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ผอ. โรงเรียนขนอมพิทยา
ผอ. โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
ผอ. โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ผอ. โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
ผอ. โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
รอง ผอ. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
รอง ผอ. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ผอ. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศกึ ษา
ผอ. โรงเรียนนบพิตําวิทยา
ผอ. โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
ผอ. โรงเรียนคงคาประชารักษ์
ผอ. โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รอง ผอ. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศ์ ึกษา
๗. นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วบิ ูลย์พันธ์ รอง ผอ. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศ์ ึกษา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๙
สหวิทยา
เขตที่
๑๔

ชื่อ
เพชรพัทลุง

๑๕

สตรีพัทลุง

๑๖

ควนขนุน

๑๗

จตุรพัฒน์

คณะกรรมการ
๑. นายจําเนียร รักใหม่
๒. นายศุภชัย ชนะสงคราม
๓. นายเอกชัย ด้วงจันทร์
๔. นายปราโมทย์ พรหมนิล
๕. นายสมคิด ทองสง
๖. นายประภาส พรหมแก้ว
๗. นายสมพงศ์ บุญชะรัตน์
๘. นายพิเชษฐ์ นุสุข
๑. นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ
๒. นายสมจิต จุลพูล
๓. นายสุรศักดิ์ วัตรุจีกฤต
๔. นายมณี เรืองแก้ว
๕. นายสมใจ บุญเรืองขาว
๖. นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์
๗. นายจิรศักดิ์ บุญช่วย
๑. นายนิวัฒน์ พูลจันทร์
๒. นายพิชัย บุษรารัตน์
๓. นายภาส วุ่นบัว
๔. นายกิติพันธุ์ ติยพเสน
๕. นายวิรัตน์ บัวขาว
๖. นายปวิช เลือดฉิม
๗. นางอุไร พรหมปาน
๘. นายมงคล วุฒิพงศ์
๑. นายจบ แก้วทิพย์
๒. นายอนันต์ หนูพัฒน์
๓. นายสมพร กาญจนพันธุ์
๔. นางมาลี แก้วละเอียด
๕.นายสมโชค วรรณเวช
๖. นายปรีชา มากมณี
๗. นายบัวทอง ผลามิโช
๘.นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
๙. นางภัทรา เขียวจีน

ตําแหน่ง
ผอ. โรงเรียนพัทลุง
ผอ. โรงเรียนประภัสสรังสิต
ผอ. โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
ผอ. โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
ผอ. โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
ผอ. โรงเรียนปัญญาวุธ
ผอ. โรงเรียนกงหราพิชากร
รอง ผอ. โรงเรียนพัทลุง
ผอ. โรงเรียนสตรีพัทลุง
ผอ. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
ผอ. โรงเรียนเขาชัยสน
ผอ. โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
ผอ. โรงเรียนพนางตุง
ผอ. โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
รอง ผอ. โรงเรียนสตรีพัทลุง
ผอ. โรงเรียนควนขนุน
ผอ. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ผอ. โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา
ผอ. โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
ผอ. โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
ผอ. โรงเรียนอุดมวิทยายน
ผอ. โรงเรียนตะแพนพิทยา
รอง ผอ. โรงเรียนควนขนุน
ผอ. โรงเรียนตะโหมด
ผอ. โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
ผอ. โรงเรียนประชาบํารุง
ผอ. โรงเรียนควนพระสาครินทร์
ผอ. โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
ผอ. โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
ผอ. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
ผอ. โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
รอง ผอ. โรงเรียนตะโหมด

หมายเหตุ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

