
ที่ ตําแหนง่ โรงเรยีน ทีอ่ยู่ โทรศพัท ์/FAX มอืถอื

อําเภอเมอืงภูเก็ต

1 นายมฮูมัหมัด สตีเีลาะ ผอ.ชาํนาญการ บา้นกะตะ(ตรทีศยทุศอปุถัมภ์1 ถ.ปฏัก หมู ่2 ต.กะรน อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83100 0-7633-0663 09-5414-0703

2 นางสาวภัทราวลยั ดว้งหมนุ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ วดัสวุรรณครีเีขต ถ.ปฏัก หมู ่1 ต.กะรน อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83100 0-7639-6634 09-7035-4424

3 นายมนตรี อารรีาษฎร์ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นบางคู 26 ถ.เทพกระษัตร ีหมู ่2 ต.เกาะแกว้ อ.เมอืง จ.ภเูก 0-7637-7551 08-1797-2921

0-7637-7564

0-7621-2482

5 นายศภุวฒัน์ ขาวดี ผอ.ชาํนาญการ เกาะมะพรา้ว หมู ่6 ต.เกาะแกว้ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83200 0-7653-0009 06-4864-8841

6 นายตอ่ตระกลู พรมนุ่ม ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นฉลอง ถ.เจา้ฟ้า หมู ่6 ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83130 0-7638-1947 09-2584-9156

7 นางสาวอลสิา กลิน่หอม ผอ.ชาํนาญการพเิศษ วดัลฏัฐวินาราม ถ.เจา้ฟ้า หมู ่8 ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 0-7628-3372 08-4442-9494

8 นายวลิาศ ปรญิญานยิม ผอ.ชาํนาญการพเิศษ อนุบาลภเูก็ต 3 ถ.นรศิร ต.ตลาดใหญ ่อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 0-7621-2329 08-8824-0274

9 นายชรนิทร์ ชงัอนิทร์ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นกูกู้ ถ.รัษฏานุสรณ์ หมู ่3 ต.รัษฏา อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 830 0-7621-4928 06-1997-9914

0-7661-4087

0-7621-7423

11 นายภานุพล สารคํา ผอ.ชาํนาญการพเิศษ นทุง่คา"บณุยขจรประชาอาส41 ถ.ประชาอทุศิ หมู ่5 ต.รัษฏา อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 8 0-7625-4269 08-2537-8755

12 นางสาวศริวิรรณ เงนินิม่ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ เกาะโหลน ม.3 ต.ราไวย ์อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83130 0-7635-2003 08-1538-1615

0-7661-3664 08-1597-6486

ชือ่ - สกลุ

ขอ้มูล  ณ  วนัที ่ 1   มนีาคม  2562
สงักดั สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาภูเก็ต

รายชือ่ผูบ้รหิาร

08-3192-7224

10 นางนวลลออ รุ่งโรจนส์าธรกจิ เกาะสเิหร่ 08-1272-1374

4 นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกลู บา้นสะปํา"มงคลวทิยา"ผอ.ชาํนาญการพเิศษ เทพกระษัตร ีหมู ่1 ต.เกาะแกว้ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83

.เทพประทาน หมู ่1 ต.รัษฏา อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 8300ผอ.ชาํนาญการพเิศษ



0-7621-2988

0-7621-7423

15 นายจารุวฒัน์ วกิรมธรีานันท์ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นอา่วนํ้าบอ่ 72 ถ.ศกัดเิดช หมู ่6 ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 8300 0-7639-1214 08-1797-4162

16 นายสธุี คําโปร่ง ผอ.ชาํนาญการพเิศษ วดัเทพนมิติร 92/9 ถ.เจา้ฟ้า หมู ่1 ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 8300 0-7622-3682 08-2414-1297

17 นางวณีา อนิทรัตน์ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ แหลมพันวา ถ.ศกัดเิดช หมู ่8 ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 83000 0-7639-1104 08-9292-9977

อําเภอกะทู ้

18 นางเภาพรรณ วงคไ์ทย ผอ.ชาํนาญการพเิศษ ไทยรัฐวทิยา 29 (กะทู)้ 51/217 ถ.วชิติสงคราม หมู ่6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ 0-7632-1818 08-9879-9164

19 นายถริฉัตร คงจันทร์ ผอ.ชาํนาญการ บา้นบางทอง 62/3 หมู ่7 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต 83120 0-7632-1034 08-6741-3370

20 นางขวญัใจ อนิฤทธพิงศ์ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ วดัเก็ตโฮ่ ถ.วชิติสงคราม หมู ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต 8312 0-7632-1072 09-1826-0110 

21 นายสรุวฒุิ เอีย่วสกลุ ผอ.ชาํนาญการ บา้นกะหลมิ 306 ถ.พระบารม ีหมู ่5 ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต 8 0-7634-2606 08-1086-1744

0-7634-6798

0-7634-6799

อําเภอถลาง

23 นายอทุยั เทศทศิ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นบางเทา 103 ถ.ศรสีนุทร หมู ่3 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 0-7632-4134 09-2216-0839

24 นายอรยิวตัณ์ จันแดง ผอ.ชาํนาญการ บา้นเชงิทะเล (ตนัตวิทิ) 21 ถ.ศรสีนุทร ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7632-4482 09-1064-5430

25 นางสาวสมพศิ ไพยรัตน์ ผอ.ชาํนาญการ บา้นแหลมทราย หมู ่6 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7662-1787 08-6950-1712

26 นายสรุชยั ผวิเหลอืง ผอ.ชาํนาญการ บา้นพรุจําปา หมู ่8 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7651-2736 09-5039-2998

27 นางโสภา อญัโย ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นป่าครองชพี หมู ่9 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7662-1137 08-7624-2574

28 นางกิง่กมล แดงประดบั ผอ.ชาํนาญการพเิศษ วดัเมอืงใหม่ หมู ่5 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7662-1433 08-1737-5749

08-9590-1490

08-4849-1884

22 นายธรีะชยั รัตนรังษี วดัสวุรรณครีวีงก์

13 นายจักรกฤษณ์ ศริวิฒัน์ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ วดัสวา่งอารมณ์ 76/1 ถ.วเิศษ หมู ่2 ต.ราไวย ์อ.เมอืง จ.ภเูก็ต 8313

47 ถ.พระบารม ีต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภเูก็ต 83150ผอ.ชาํนาญการ



29 นางชนดิา อณุพันธุ์ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ ถลางพระนางสรา้ง 197 หมู ่1 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7631-1497 08-6479-8385

0-7631-1619

0-7631-3988

31 นางจริวรรณ ชจูันทร์ ผอ.ชาํนาญการ บา้นโคกวดัใหม่ หมู ่2 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7631-1797 08-6945-3545

32 นายไพศาล โชคเกือ้ ผอ.ชาํนาญการ บา้นอา่วปอ หมู ่6 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7652-9057 08-6742-7929

33 นางเสาวคนธ์ เหลอืงทองคํา ผอ.ชาํนาญการพเิศษ สทิธิส์นุทรบํารุง 109 ถ.ทา่เรอืเมอืงใหม ่ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ 0-7652-9729 08-9651-9791

34 นายเกษมวฒุิ แจม่ใส ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นป่าคลอก หมู ่2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7626-0077 08-9956-4588

35 นายวชิยั สรุพิล ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นพารา 90 ถ.ทา่เรอืเมอืงใหม ่หมู ่4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ 0-7626-0449 08-9586-3206

36 นายสชุล หวงัเสน้ ผอ.ชาํนาญการ บา้นบางโรง 30 หมู ่3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7652-9104 09-5427-8544

37 นางนํ้าออ้ย ชชูว่ย ผอ.ชาํนาญการ บา้นเกาะนาคา หมู ่5 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 - 08-2423-5780

38 นางสาวสรินิภัส โพชนธาร ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นไมข้าว หมู ่4 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 08-1892-9336

39 นายสมภพ คมกลา้ ผอ.ชาํนาญการ หงษ์หยกบํารุง หมู ่3 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83140 0-7620-6572 08-7274-9800

40 นายชาญคณติ นาววีอ่ง ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นหมากปรก 156 ถ.เทพกระษัตร ีหมู ่1 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ 0-7620-6258 08-1979-5790

41 นายไพศาล ไชยราบ ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นคอเอน หมู ่2 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83140 0-7633-1596 08-9725-0099

42 นางจฑุาทพิย์ แซต่ัง้ ผอ.ชาํนาญการ ทา่ฉัตรไชย หมู ่5 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7634-8591 08-1737-6884

43 นางสาวอรุณี สริเิสมอภาค ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นมา่หนกิ 187 ถ.ศรสีนุทร หมู ่7 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 0-7662-0144 09-5420-9026

0-7652-7178

0-7652-7191

45 วา่ทีร่อ้ยตรวีชริพันธุ์ บญุณมี ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นทา่เรอื หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7661-7073 08-7076-0017

08-7275-5046

ผอ.ชาํนาญการพเิศษ 08-7461-450244 นายจรวย ฤกษ์ดี วดัศรสีนุทร(มติรภาพ15) 1 ถ.ศรสีนุทร หมู ่5 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83

30 นายมานติ คลายสวุรรณ วดัเทพกระษัตรี หมู ่4 ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110ผอ.ชาํนาญการพเิศษ



46 นางสาวชญัญาภัค หนินอ้ย ผอ.ชาํนาญการพเิศษ บา้นลพิอน ถ.เทพกระษัตร ีหมู ่1 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต - 06-1626-6546

47 นายศุภมิตร ศนัตวิชิยะ ผอ.ชาํนาญการ วดัมงคลวราราม หมู ่1 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7632-7198 08-4064-3458

48 นางสาวกญัญาภัทร สายสวุรรณ์ ผอ.ชาํนาญการ บา้นสาคู หมู ่3 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 0-7632-7199 08-7881-9694

49 นายวฒุชิาติ โกยววิฒันต์ระกลู ครู/รักษาการ บา้นในทอน หมู ่4 ต.สาค ูอ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 08-5318-8882


