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

ศูนย์พ ัฒนาวิชาการ/กิจกรรม
ภาษาไทย

โรงเรียนทีต
่ งศู
ั้ นย์ฯ/

โทรศ ัพท์

ประธาน (ผอ.ร.ร.)/เลขาฯ

โทรสาร

โรงเรียนพ ัทลุง

e-Mail

074-613022
Fax 074-612071

2

3

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

นายจาเนียร รักใหม่

086-2925445

นางชะอ ้อน บุญยก

086-2944314

โรงเรียนพ ัทลุง

074-613022

นายจาเนียร รักใหม่

086-2925445

นางอารี โชติพช
ื

084-6313616

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

074-624412

chr_ptschool@hotmail.com

chr_ptschool@hotmail.com

Fax 074-624412

4

ส ังคมศึกษา ศาสนา และ

ั บุษรารัตน์
นายพิชย

081-9594807

นางนั นทิยา ภักดี

089-8769378

โรงเรียนหารเทาร ังสีประชาสรรค์

074-618674

ว ัฒนธรรม

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

pichai0905@hotmail.com

Fax 074-618675
นายสมพงศ์ บุญชรัตน์

085-7996791

นางสาวธัญกร สุมาธะโร

086-2984750

โรงเรียนตะโหมด

074-695392
Fax 074-695392

6

ศิลปะ

นายจบ แก ้วทิพย์

089-7364369

โรงเรียนประภ ัสสรร ังสิต

074-635381

(ทัศนศิลป์ , นาฏศิลป์ , ดนตรีไทย,
ดนตรีสากล)

7

เกษตรกรรม

job_kaewtip@hotmail.com

Fax 074-635380
นายสมโชค วรรณเวช

081-8983544

นายวิจต
ิ ร ชูชว่ ย

084-8431570

โรงเรียนหารเทาร ังสีประชาสรรค์

074-618674
Fax 074-618675

8

คหกรรม

นายสมพงศ์ บุญชรัตน์

085-7996791

นางวนิดา อุไรรัตน

080-8654899

โรงเรียนพ ัทลุง

074-613022

นายจาเนียร รักใหม่

086-2925445

นางพรศรี ชูสงั ข์

086-2930480

ศูนย์วช
ิ าการพัทลุง_2558

chr_ptschool@hotmail.com

หน ้าที่ 1

ศูนย์พ ัฒนาวิชาการ/กิจกรรม
้ ทีก
โรงเรียนในสาน ักงานเขตพืน
่ ารศึกษาม ัธยมศึกษา เขต 12 (จ ังหว ัดพ ัทลุง)
ลาด ับ
9

10

ศูนย์พ ัฒนาวิชาการ/กิจกรรม
อุตสาหกรรม

ธุรกิจ

โรงเรียนทีต
่ งศู
ั้ นย์ฯ/

โทรศ ัพท์

ประธาน (ผอ.ร.ร.)/เลขาฯ

โทรสาร

โรงเรียนควนขนุน

074-681773

นายนิวัฒน์ พูลจันทร์

086-2996242

นายสาโรจน์ สายแก ้ว

081-3687708

โรงเรียนพ ัทลุงพิทยาคม

074-840452

e-Mail

niwat2497@gmail.com

Fax 074-435028

11

คอมพิวเตอร์

นายสมจิต จุลพูล

081-8961479

นายเชวง สุขเล็ก

081-7662422

โรงเรียนสตรีพ ัทลุง

074-613023

somjit.julpoon@gmail.com

Fax 074-616633

12

13

14

15

นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ

086-2857822

ภาษาอ ังกฤษ

โรงเรียนสตรีพ ัทลุง

074-613023

(ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส,

นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ

086-2857822

ภาษาจีน, ภาษาญีป
่ น)
ุ่

นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร

081-6518252

กิจกรรมพ ัฒนาผูเ้ รียน

โรงเรียนควนขนุน

074-681773

นายนิวัฒน์ พูลจันทร์

086-2996242

นางมาลินี บุญหนูกลับ

086-9557126

ลูกเสือ - เนตรนารี

นางสุจต
ิ รา เจือสุวรรณ

088-7885582

ศูนย์หน
ุ่ ยนต์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

074-624412

ั บุษรารัตน์
นายพิชย

081-9594807

นางสมจิตต์ ตีบกลาง

089-1076110

นายสุทน
ิ ขาวเผือก

081-7673309

โรงเรียนตะโหมด

074-695392

การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

niwat2497@gmail.com

pichai0905@hotmail.com

Fax 074-695392

16

เศรษฐกิจพอเพียง

นายจบ แก ้วทิพย์

089-7364369

โรงเรียนวชิรธรรมสถิต

074-603177

job_kaewtip@hotmail.com

Fax 074-603175
นายกิตติพันธ์ ติยพ
ั เสน

081-9571255

นายชัยวัฒน์ ช่วยแท่น

089-9631952

ศูนย์วช
ิ าการพัทลุง_2558

kruelek@gmail.com

หน ้าที่ 2

