ศูนย์พ ัฒนาวิชาการ/กิจกรรม
้ ทีก
โรงเรียนในสาน ักงานเขตพืน
่ ารศึกษาม ัธยมศึกษา เขต 12 (จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช)
ลาด ับ
1

ศูนย์พ ัฒนาวิชาการ/กิจกรรม
ภาษาไทย

โรงเรียนทีต
่ งศู
ั้ นย์ฯ/

โทรศ ัพท์

ประธาน (ผอ.ร.ร.)/เลขาฯ

โทรสาร

โรงเรียนเบญจมราชูทศ
ิ

e-Mail

075-4470044-5
Fax 075-447154

นายภักดี เหมทานนท์

086-6893888

phaham2509@obecmail.obec.go.th

นางสาวธัญญรัตน์ มาลากาญจน์
2

คอมพิวเตอร์

โรงเรียนเบญจมราชูทศ
ิ

075-447004-5,
Fax 075-447154

3

4

ภาษาฝรง่ ั เศส

ภาษาจีน

นายภักดี เหมทานนท์

086-6893888

phaham2509@obecmail.obec.go.th

นายเอกตวัน เลิศไกร

081-9565669

aktawun@hotmail.com

โรงเรียนเบญจมราชูทศ
ิ

075-447004-5

นายภักดี เหมทานนท์

086-6893888

phaham2509@obecmail.obec.go.th

นางสุพรรณี ภักษา

086-9414638

supannee_paksa@hotmail.com

โรงเรียนเบญจมราชูทศ
ิ

075-447004-5

นายภักดี เหมทานนท์

086-6893888

phaham2509@obecmail.obec.go.th

นางปลิตตา ลีละวัฒน์
5

ภาษาอ ังกฤษ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

075-356137
Fax 075-341078

6

7

นาฏศิลป์

ภาษาญีป
่ ่น
ุ

นายประดับ แก ้วนาม

081-2738605

pradub1234@hotmail.com

นางระพีภรณ์ ทองเชิด

087-1056347

rtongcherd@hotmail.com

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

075-356137

นายประดับ แก ้วนาม

081-2738605

pradub1234@hotmail.com

นางนวพร อักษรทอง

089-5888821

nava198019@hotmail.com

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้

075-378888
Fax 075-378650

8

คณิตศาสตร์

นายอาพล ยะสะนพ

089-8735220

ampon-yasa@hotmail.com

นางสาวศศิธร ปานคง

087-2847677

aoy258@hotmail.com

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้

075-378888
Fax 075-378650

นายอาพล ยะสะนพ

089-8735220

ampon-yasa@hotmail.com

นางจริยา จิตสารวย
9

วิทยาศาสตร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ.

075-399123
Fax 075-399587

นายไพรัช วงศ์นาถกุล

081-2715999

pccnst_nstd@hotmail.com

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์

089-5925796

p_ex_forever@hotmail.com

ศูนย์วช
ิ าการนครศรีฯ_2558

หน ้าที่ 1

ศูนย์พ ัฒนาวิชาการ/กิจกรรม
้ ทีก
โรงเรียนในสาน ักงานเขตพืน
่ ารศึกษาม ัธยมศึกษา เขต 12 (จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช)
ลาด ับ
10

ศูนย์พ ัฒนาวิชาการ/กิจกรรม
ภาษาเกาหลี

โรงเรียนทีต
่ งศู
ั้ นย์ฯ/

โทรศ ัพท์

ประธาน (ผอ.ร.ร.)/เลขาฯ

โทรสาร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ.

e-Mail

075-399123
Fax 075-399587

11

12

ส ังคมศึกษา ศาสนาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพรัช วงศ์นาถกุล

081-2715999

pccnst_nstd@hotmail.com

นางราตรี จิตบรรเจิด

089-0608539

ratreepccnst@gmail.com

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ-

075-772633

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นศ.

Fax 075-772633

นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวบรรจง

081-9707572

rattanapornkhiew@gmail.com

นายจรญ บุญล ้อม

082-8103279

sopha2513@hotmail.com

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

075-342108
Fax 075-764189

13

14

ศูนย์อาเซียน

ศิลปะ

นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์ คาด ้วง

090-9301428

suntarasg@gmail.com

นายชิตพล สังข์วงศ์

089-8723840

mail@mns.ac.th

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

075-342108

นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์ คาด ้วง

090-9301428

นางเบญจมาศ ทองส่งโสม

081-8924820

โรงเรียนพรหมคีรพ
ี ท
ิ ยาคม

075-396139

suntarasg@gmail.com

Fax 075-396137

15

ดนตรีไทย

นายสุรพงศ์ เอือ
้ ศิรพ
ิ รฤทธิ์

089-5900630

นางสุนต
ิ ย์ เลือ
่ งลือสกุล

086-2707446

โรงเรียนปากพนั ง

075-517186

promkiripittayakom@hotmail.com

Fax 075-517311

16

ดนตรีสากล

นายประเสริฐ ชีใหม่

089-5948360

นางกิง่ แก ้ว คาพรรณ์

086-7393950

โรงเรียนโยธินบารุง

075-313271-3
Fax 075-383269

17

เกษตรกรรม

นายส.สมบัต ิ มีสน
ุ ทร

089-6476363

นายจานง สิงห์สวุ รรณ

086-4782775

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

075-481169
Fax 075-481514

18

คหกรรม

นายวิเชียน ชนะราวี

089-8714824

นายสุรย
ิ น
ั ต์ สุทธิ

084-4451535

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

075-411348 : 102
Fax 075-411968

นายปรีชา แร่ทอง

081-8929936

นางวาสนา สุภาพ

081-5388641

ศูนย์วช
ิ าการนครศรีฯ_2558

precha16@hotmail.com

หน ้าที่ 2

ศูนย์พ ัฒนาวิชาการ/กิจกรรม
้ ทีก
โรงเรียนในสาน ักงานเขตพืน
่ ารศึกษาม ัธยมศึกษา เขต 12 (จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช)
ลาด ับ
19

ศูนย์พ ัฒนาวิชาการ/กิจกรรม
อุตสาหกรรม

โรงเรียนทีต
่ งศู
ั้ นย์ฯ/

โทรศ ัพท์

ประธาน (ผอ.ร.ร.)/เลขาฯ

โทรสาร

โรงเรียนทุ่งสง

e-Mail

075-773152
Fax 075-773001

20

ธุรกิจ

นายสนั่ น พลรัฐธนาสิทธิ์

089-2922960

นายสว่าง เกตุแก ้ว

089-8720550

โรงเรียนสตรีปากพนั ง

075-517215

sawang1@live.com

Fax 075-517493

21

การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

นายสุคนธ์ แสงประทุม

081-6072935

นายวรงค์ บุญทอง

081-4774393

โรงเรียนสตรีปากพนั ง

075-517215

mameaw6718@gmail.com

Fax 075-517493

22

กิจกรรมพ ัฒนาผูเ้ รียน

นายสุคนธ์ แสงประทุม

081-6072935

นางจิราพร รัตนกุล

081-0900107

ึ ษา
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศ
์ ก

075-521052

jim.jira@hotmail.com

Fax 075-522009

23

ลูกเสือ - เนตรนารี

นายสมนึก รักดา

081-3673417

นางพราวนภา สมบุญ

080-6152376

โรงเรียนคีรรี าษฎร์พัฒนา

075-497071

prawnatha01@gmail.com

Fax 075-497166

24

25

26

ศูนย์หน
ุ่ ยนต์

้ บ้าน
ศิลปะพืน

เศรษฐกิจพอเพียง

นางสุวม
ิ ล ชัยถาวร

087-8959259

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

075-771585-6
Fax 0-75367523
:130

นายดาเนิน มาทอง

081-9709029

นายปริญญา นุ่มน ้อย

087-4176505

โรงเรียนเชียรใหญ่

075-362209
Fax 075-362136 :
100

นายสุคนธ์ แสงประทุม

081-6072935

นายเฉลิมชัย กลับดี

087-2714949

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

075-374794

suwimon_2501@hotmail.com

parinyar2@gmail.com

Fax 075-391051
นายชาติชาย ทองเลีย
่ มนาค

087-8972882

นายฉลาด จินดาวัฒน์

086-5947809

ศูนย์วช
ิ าการนครศรีฯ_2558

หน ้าที่ 3

