
 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 เร่ือง  การจัดตั้งสหวทิยาเขต 

------------------------------- 

  ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื ่องการกำหนดและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการประสานงาน ส่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และสนับสนุนงานบริหารจัดการของสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคสี ่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๕ วรรคสอง ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จึงขอยกเลิกประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  เรื ่อง การจัดตั ้งสหวิทยาเขต ประกาศ ณ วันที ่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทน   

  ๑. สหวิทยาเขตเบญจม  ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๕ โรง ได้แก่ 
      ๑. เบญจมราชูทิศ 
      ๒. เมืองนครศรีธรรมราช 

    ๓. สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
      ๔. ขุนทะเลวิทยาคม 
      ๕. ปากพูน 

  ๒. สหวิทยาเขตกัลยาณี  ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๕ โรง ได้แก่ 
      ๑. กัลยาณีศรีธรรมราช 
      ๒. ตรีนิมิตรวิทยา 

    ๓. ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
      ๔. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
      ๕. โยธินบำรุง 

  ๓. สหวิทยาเขตพระพรหม – เฉลิมพระเกียรติ  ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๕ โรง ได้แก่ 
      ๑. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
      ๒. พระพรหมพิทยานุสรณ์ 

    ๓. เฉลิมราชประชาอุทิศ 
      ๔. ทางพูนวิทยาคาร 
      ๕. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช 

/๔. สหวิทยาเขตทุ่งสง... 
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  ๔. สหวิทยาเขตทุ่งสง  ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๔ โรง  ได้แก่ 
      ๑. ทุ่งสง 
      ๒. บางขันวิทยา 

    ๓. วังหินวิทยาคม 
      ๔. ก้างปลาวิทยาคม 

  ๕. สหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง  ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๕ โรง  ได้แก่ 
      ๑. สตรีทุ่งสง 
      ๒. ทุ่งสงวิทยา 

    ๓. ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 
      ๔. ช้างกลางประชานุกูล 
      ๕. นาบอน 

  ๖. สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์ – จุฬาภรณ์   ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๖ โรง  ได้แก่ 
      ๑. ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 
      ๒. เสาธงวิทยา 

    ๓. คีรีราษฎร์พัฒนา 
      ๔. ตระพังพิทยาคม 
      ๕. ควนเกยสุทธิวิทยา 
      ๖. มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

  ๗. สหวิทยาเขตต้นน้ำตาปี   ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๕ โรง   ได้แก่ 
      ๑. ฉวางรัชดาภิเษก 
      ๒. ละอายพิทยานุสรณ์ 

    ๓. พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
      ๔. นางเอ้ือยวิทยา 
      ๕. ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 

  ๘. สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่  ประกอบด้วยโรงเรียน  จำนวน ๕ โรง  ได้แก่ 
      ๑. ทุ่งใหญ่วิทยาคม 
      ๒. ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 

    ๓. กรุงหยันวิทยาคาร 
      ๔. เสม็ดจวนวิทยาคม 
      ๕. ทุ่งสังพิทยาคม 

 

 

/๙. สหวิทยาเขตหัวไทร... 
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  ๙. สหวิทยาเขตหัวไทร – เชียรใหญ ่ ประกอบด้วยโรงเรียน  จำนวน ๗ โรง  ได้แก่ 
      ๑. หัวไทรบำรุงราษฎร์ 
      ๒. เชียรใหญ่ 

    ๓. เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 
      ๔. ทรายขาววิทยา 
      ๕. แหลมราษฎร์บำรุง 

    ๖. นพคุณประชาสรรค์ 
      ๗. เขาพังไกร 

  ๑๐. สหวิทยาเขตปากพนัง – เชียรใหญ ่ ประกอบด้วยโรงเรียน  จำนวน ๖ โรง   ได้แก่ 
        ๑. ปากพนัง 
        ๒. สตรีปากพนัง 

      ๓. โศภนคณาภรณ์ 
        ๔. อินทร์ธานีวิทยาคม 
        ๕. วิเชียรประชาสรรค์ 
        ๖. ธัญญาวดีศึกษา 

  ๑๑. สหวิทยาเขตชะอวด  ประกอบด้วยโรงเรียน  จำนวน ๕ โรง  ได้แก่ 
        ๑. ชะอวดวิทยาคาร 
        ๒. ชะอวด 

      ๓. ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 
        ๔. ขอนหาดประชาสรรค์ 
        ๕. เกาะขันธ์ประชาภิบาล 

  ๑๒. สหวิทยาเขตสิชล – ขนอม  ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๖ โรง  ได้แก่ 
        ๑. สิชลคุณาธารวิทยา 
        ๒. สิชลประชาสรรค์ 

      ๓. ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
        ๔. เทพราชพิทยาสรรค์ 
        ๕. ขนอมพิทยา 
        ๖. ท้องเนียนคณาภิบาล 

 

 

 

 

/๑๓. สหวิทยาเขตท่าศาลา... 
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  ๑๓. สหวิทยาเขตท่าศาลา - นบพิตำ – พรหมคีรี  ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน ๗ โรง  ได้แก่ 
        ๑. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
        ๒. สระแก้วรัตนวิทย์ 

      ๓. โมคลานประชาสรรค์ 
        ๔. นบพิตำวิทยา 
        ๕. คงคาประชารักษ์ 
        ๖. พรหมคีรีพิทยาคม 
        ๗. บ้านเกาะวิทยา 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                     
               (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 


