ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลําดับ
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โรงเรียน

ผู้บริหาร
กรุงหยันวิทยาคาร
นายเฉลิมชัย จิตรสํารวย
กัลยาณีศรีธรรมราช
นายส.สมบัติ มีสุนทร
ก้างปลาวิทยาคม
นายประยูร รักษ์กําเนิด
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
นายอรุณ พงศ์เพ็ชร์
ขนอมพิทยา
ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
ขอนหาดประชาสรรค์
นายประเสริฐ ธานีรัตน์
ขุนทะเลวิทยาคม
นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
เขาพังไกร
นายสุธีรุจ อุปถัมภ์
คงคาประชารักษ์
นายพยัส คีรีพันธุ์
ควนเกยสุทธิวิทยา
ว่าที่ ร.ต.อัครเดช สินภิบาล
คีรีราษฎร์พัฒนา
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นายไพรัช วงศ์นาถกุล
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
นายกิตติชัย ไชยศร
ฉวางรัชดาภิเษก
นายจําเริญศักดิ์ แสงแก้ว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ นายสุภาพ เต็มรัตน์
เฉลิมราชประชาอุทิศ
นายสมมุ่ง หนูพยันต์
ชะอวด
นายสง่า นาวารัตน์
นางสาววิมล นาวารัตน์
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ชะอวดวิทยาคาร
นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ช้างกลางประชานุกูล
นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง
เชียรใหญ่
นายปราโมทย์ พรหมนิล
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
นายศรีวิชัย คงจันทร์
ตระพังพิทยาคม
นายสันติกร รักสองหมื่น
ตรีนิมิตรวิทยา
ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ

เลขที่ / หมู่ที่
762 หมู่ 2 บ้านกรุงหยัน
660 ถนนราชดําเนิน
181 หมู่ 3 บ้านก้างปลา
59 หมู่ 2 บ้านไม้เสียบ
93 หมู่ 12 บ้านป่าตาล
168 หมู่ 4 บ้านโคกโหนด
หมู่ 3 บ้านสอ
100/1 หมู่ 2 บ้านเขาพังไกร
117 หมู่ 4 บ้านไสรักษ์
105 หมู่ 1 บ้านควนเกย
145 หมู่ 12 บ้านขุนพัง
120 หมู่ 3
หมู่ 5 บ้านในดอน
137 หมู่ 8 บ้านไสหร้า
134 หมู่ 14
112 หมู่ 13 บ้านนาใน
888 หมู่ 9
58 หมู่ 9 บ้านควนชิง
999 หมู่ 1 บ้านบนเนิน
351 หมู่ 4 บ้านมะนาวหวาน
88 หมู่ 7 บ้านบ่อล้อ
หมู่ 7 บ้านพระหอม
133/4 หมู่ 6 บ้านพรุดินสอ
หมู่ 1 บ้านบางพุทรา

ตําบล
กรุงหยัน
คลัง
ที่วัง
เกาะขันธ์
ขนอม
ขอนหาด
ขุนทะเล
เขาพังไกร
กะหรอ
ควนเกย
หินตก
บางจาก
ฉลอง
ไสหร้า
สวนหลวง
ช้างซ้าย
ชะอวด
เคร็ง
ชะอวด
ช้างกลาง

อําเภอ
ทุ่งใหญ่

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
ขนอม
นครศรีธรรมราช
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
ลานสกา
นครศรีธรรมราช
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
นบพิตํา
นครศรีธรรมราช
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
สิชล
นครศรีธรรมราช
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
เสือหึง เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
ควนพัง ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

รหัส ปณ.

80240
80000
80310
80180
80210
80180
80230
80170
80160
80130
80350
80330
80120
80150
80190
80000
80180
80180
80180
80250
80190
80190
80130
80330

โทรศัพท์
0-7575-8035
0-7535-6137
0-7536-3484
075493072-3
0-7552-9501
0-7538-6240
0-7537-4312
0-7547-0189
0-7575-1109
0-7544-9022
0-7549-7071
0-7539-9123
0-7547-6663
0-7548-1169
0-7577-2633
0-7576-1350
0-7538-1377
0-7547-0266
0-7538-1366
0-7575-5554
0-7536-2136
0-7547-0181
0-7547-0671
0-7539-9095

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลําดับ
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48

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ทรายขาววิทยา
ท้องเนียนคณาภิบาล
ทางพูนวิทยาคาร
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ทุ่งสง
ทุ่งสงวิทยา
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ทุ่งสังพิทยาคม
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
เทพราชพิทยาสรรค์
ธัญญาวดีศึกษา
นบพิตําวิทยา
นพคุณประชาสรรค์
นางเอื้อยวิทยา
นาบอน
บางขันวิทยา
บ้านเกาะวิทยา
เบญจมราชูทิศ
ประสาธน์ราษฎร์บํารุง
ปากพนัง
ปากพูน

ผู้บริหาร
นายอําพล ยะสะนพ
นายอรุณ รอดสันติกุล
นายสมมาศ หนูแก้ว
นายอนันทน์ แดงเรือง
นายสันติ นาดี
นายสมนึก รักดํา
นายสุนันท์ กลับขันธ์
นายสถิตย์ รัตนบุรี
นายพงค์สิทธิ์ สิริกาญจน์
นางวิฎมล หนูชุม
นายกําพล ทองอยู่
นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
นางวิมพ์วิภา รักสม
นายสมศักดิ์ คงแป้น
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
นายราเมศ มาศแสวง
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
นายไกวัล เสริมแก้ว
นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
นายสมปอง ภักดีกิจ
นายภักดี เหมทานนท์
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
นายประเสริฐ ชีใหม่
นายธวัช คํานวณ

เลขที่ / หมู่ที่
1 หมู่ 6
41 หมู่ 1 บ้านทรายขาว
หมู่ 4
32/1 หมู่ 2
119 หมู่ 2 บ้านโคกข่อย
155 หมู่ 3
44 หมู่ 2
105/1 หมู่ 11 บ้านไสไฟลาม
45 หมู่ 3 บ้านสหกรณ์
156 หมู่ 2 บ้านทุ่งสัง
213 หมู่ 4 บ้านวัดขนาน
197 หมู่ 6
หมู่ 11 บ้านสระยูง
94 หมู่ 9 บ้านหนองยาว
261 หมู่ 1 บ้านโรงเหล็ก
หมู่ 1 บ้านบางนบ
56 หมู่ 1 บ้านวังวัว
7/1 หมู่ 2 บ้านแก้วแสน
4 หมู่ 15
หมู่ 5
159 หมู่ 3
126 หมู่ 3
27 บ้านถนนชายทะเล
193 หมู่ 8 บ้านปากพูน

ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
นาพรุ
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
ทรายขาว หัวไทร
นครศรีธรรมราช
ท้องเนียน ขนอม
นครศรีธรรมราช
ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
ปากนคร เมือง
นครศรีธรรมราช
ท่าศาลา ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
ถ้ําใหญ่ ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ควนกรด ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
เขาขาว ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสัง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
ท่ายาง ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
เทพราช สิชล
นครศรีธรรมราช
ไสหมาก เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
นบพิตํา นบพิตํา
นครศรีธรรมราช
บางนบ หัวไทร
นครศรีธรรมราช
ควนกลาง พิปูน
นครศรีธรรมราช
แก้วแสน นาบอน
นครศรีธรรมราช
บ้านลํานาว บางขัน
นครศรีธรรมราช
อินคีรี
พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
คลองเส ถ้ําพรรณรา
นครศรีธรรมราช
ปากพนัง ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

รหัส ปณ.

80000
80170
80210
80290
80000
80160
80110
80110
80110
80240
80240
80240
80340
80190
80160
80170
80270
80220
80360
80320
80000
80260
80140
80000

โทรศัพท์
0-7537-8888
0-7576-6536
0-7575-4046
0-7536-6074
0-7534-7289
0-7552-1052
0-7542-2039
0-7575-7052
0-7547-9151
0-7575-8631
0-7548-9775
0-7548-9212
0-7546-6355
0-7535-4216
0-7530-7020
0-7538-6179
0-7548-3204
075-491475
0-7537-1170
0-7534-7290
0-7534-8006
0-7535-4298
0-7551-7186
0-7577-4022

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลําดับ

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

โรงเรียน
พรหมคีรีพิทยาคม
พระพรหมพิทยานุสรณ์
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
เมืองนครศรีธรรมราช
โมคลานประชาสรรค์
โยธินบํารุง
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
ละอายพิทยานุสรณ์
วังหินวิทยาคม
วิเชียรประชาสรรค์
สตรีทุ่งสง
สตรีปากพนัง
สระแก้วรัตนวิทย์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สิชลคุณาธารวิทยา
สิชลประชาสรรค์
เสม็ดจวนวิทยาคม
เสาธงวิทยา
หัวไทรบํารุงราษฎร์
แหลมราษฎร์บํารุง
อินทร์ธานีวิทยาคม

ผู้บริหาร
เลขที่ / หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ 3 หมู่ 4
ทอนหงส์ พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
นายสุวรรณ ผลเจริญ
103 หมู่ 7 บ้านบ่อขลบ
นาพรุ
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
125 หมู่ 3 บ้านห้วยปน
เขาพระ พิปูน
นครศรีธรรมราช
นายสิทธิพร นิลพัฒน์
55 หมู่ 1 บ้านนาโหรง
นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คําด้วง 120 หมู่ 1
นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
นายปชานนท์ ชนะราวี
26 หมู่ 12
โมคลาน ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค 283 หมู่ 1
ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
นายประโยชน์ ชัยณรงค์
758 หมู่ 13 บ้านร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
หมู่ 2 บ้านเกาะจาก
เกาะทวด ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
นายฐนกรพล บุรีแสง
155 หมู่ 2
ละอาย ฉวาง
นครศรีธรรมราช
นายสุพัฒน์ เดชนุ่น
11 หมู่ 5 บ้านวังหิน
วังหิน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
หมู่ 9
เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
นายปรีชา แร่ทอง
24 บ้านตลาดทุ่งสง
ปากแพรก ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
นางจิราพร รัตนกุล
66 บ้านประชาวัฒนา
ปากพนัง ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
นางกิ่งขวัญ สุขสงวน
250 หมู่ 5 บ้านสระแก้ว
สระแก้ว ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
สมพงษ์ ปานหงส์
หมู่ 11
กําโลน ลานสกา
นครศรีธรรมราช
ทุ่งปรัง สิชล
นครศรีธรรมราช
นายสุนทร เพชรดี
40 หมู่ 5 บ้านทุ่งคา
นายพีระพงษ์ สองวิหค
67-68 หมู่ 7 บ้านเขาฝ้าย
ทุ่งใส
สิชล
นครศรีธรรมราช
17/6 หมู่ 7 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา4 กุแหระ ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
นายปรีชา ปัญญานฤพล
นายวิชัย สุขพันธุ์
หมู่ 7 บ้านสระพัง
เสาธง
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
นายคีรี มากสังข์
330 หมู่ 1 บ้านทะเลปัง
หัวไทร หัวไทร
นครศรีธรรมราช
นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
201/2 หมู่ 3 บ้านแหลมราษฎร์ ควนชะลิก หัวไทร
นครศรีธรรมราช
นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
22 หมู่ 1 บ้านเกาะจันทร์
ปากแพรก ปากพนัง
นครศรีธรรมราช

รหัส ปณ.

80320
80000
80270
80130
80280
80160
80000
80130
80330
80250
80360
80190
80110
80140
80160
80230
80120
80120
80240
80350
80170
80170
80140

โทรศัพท์
0-7539-6136
0-7537-8490
0-7549-9114
0-7530-8041
0-7576-4131
0-7544-5328
0-7531-3272
0-7544-9104
0-7535-4284
0-7546-6094
8-9872-3686
0-7538-6219
0-7541-1348
0-7551-7215
0-7537-5599
0-7537-4794
0-7536-7523
0-7537-6186
0-7535-0684
0-7537-3459
0-7538-9489
0-7535-4727
0-7546-6159

