
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
     ที่  141/๒๕6๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

................................................... 
        

  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนให้ส ำนักงำน     
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด  น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้เพื่อเสริม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  นโยบำยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล  
มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้ำนคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม รวมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT และด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดมำอย่ำงต่อเนื่อง นั้น                  
 

    เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
นครศรีธรรมรำช  จึงแต่งตั้งผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน      
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช เพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือภำรกิจ     
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนครศรีธรรมรำชและของโรงเรยีนในสังกัด ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร ควบคุม ดูแล 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดเรียนกำรสอน  พิจำรณำคุณลักษณะเฉพำะตำมข้อก ำหนด
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอื่น ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้ พรบ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทำงคอมพิวเตอร์         
พ.ศ.2550 ฉบับปรับปรุง 2560 พรบ.กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร   
ของรำชกำร พ.ศ.2540 พรก.ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 พรบ.วิทยุคมนำคม 2498 และ
ประกำศกระทรวงดิจิทัลเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำข้อมูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ประกอบด้วยบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  นำยสมบูรณ์  เรอืงแก้ว ผอ. สพม. นครศรีธรรมรำช                 ประธำนกรรมกำร    
๒.  นำยถำวร  เวชจันทร ์ รอง ผอ. สพม. นครศรีธรรมรำช         รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงวิมพ์วิภำ รกัสม  รองผูอ้ ำนวยกำร สพม. พงังำ ภูเก็ต ระนอง     รองประธำนกรรมกำร 
 ช่วยปฏิบัติรำชกำร สพม. นครศรีธรรมรำช      
๔.  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักัด สพม. นครศรีธรรมรำช  ทุกโรงเรียน                 รองประธำนกรรมกำร
๕.  นำงสำวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญ ครู โรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร   กรรมกำร 
6. นำยอรุณ ไชยวรรณ์                 ครู โรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช   กรรมกำร 
7.  นำงสำววิลำวัลย์ นุวรรณ ครู โรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม   กรรมกำร 
8.  นำยสมใจ  จันสุกส ี ครู โรงเรียนเกำะขันธ์ประชำภิบำล   กรรมกำร 
9.  นำยธีรภัทร ถิระโชติ ครู โรงเรียนขนอมพิทยำ    กรรมกำร 
10.  นำงสำวอุษณี หนูแก้ว ครู โรงเรียนขอนหำดประขำสรรค์   กรรมกำร 
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11. นำงสำววิภำรัตน์ พรหมแก้ว ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนขอนหำดประขำสรรค์  กรรมกำร 
12. นำงสำวจิตรำ  เภรีพำส ครู โรงเรียนขุนทะเลวิทยำคม   กรรมกำร 
13. นำงสำววำนิสำ จินำ ครู โรงเรียนเขำพังไกร    กรรมกำร 
14. นำงจำรุณี ยิ้มเสง้ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนเขำพังไกร   กรรมกำร 
15. นำยกิตติศักดิ์ สกุลหน ู ครู โรงเรียนคงคำประชำรกัษ์   กรรมกำร 
16. นำงผำนิต  ษรเดช ครู โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ   กรรมกำร 
17. นำงสำวศิโรรัตน์  บุญกอง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนควนเกยสทุธิวิทยำ  กรรมกำร 
18. นำงสำวพิชญสุดำ ทองค ำ ครู โรงเรียนคีรรีำษฎร์พฒันำ    กรรมกำร 
19. นำงสำววิลำวัลย์ กัณหำวงศ์ ครู โรงเรียนฉลองรัฐรำษฎรอ์ุทิศ   กรรมกำร 
20. นำงสำวปรัศนี เสนำรัตน์ ครู โรงเรียนฉวำงรัชดำภิเษก    กรรมกำร 
21. นำงสำวพรพมิล คงเปีย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมกำร 
 นครศรีธรรมรำช 
22. นำงสำวณัฐริกำ ทองเกต ครู โรงเรียนเฉลิมรำชประชำอุทิศ   กรรมกำร 
23. นำยดำรำศักดิ์ นพสถิตย์ ครู โรงเรียนชะอวด     กรรมกำร 
24. นำยโภไคย์  เกิดโภคำ ครู โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยำ   กรรมกำร 
25. นำยศรีหรำช ขุนทอง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร   กรรมกำร 
26. นำยพรชัย อัจฉริยะปัญญำ ครูโรงเรียนช้ำงกลำงประชำนุกูล   กรรมกำร 
27. นำงสำวดวงเดือน ณ นคร ครู โรงเรียนเชียรใหญ ่    กรรมกำร 
28. นำยอนุชำ มุหะหมัด ครู โรงเรียนเชียรใหญ่สำมัคคีวิทยำ   กรรมกำร 
29. นำงสำวศิริลกัษณ์  คงแก้ว ครู โรงเรียนตระพังพิทยำคม    กรรมกำร 
30. นำงสำวนรรีัตน์  ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยำ    กรรมกำร 
31. นำยอัศวิน จุลมูล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคใต้   กรรมกำร 
32. นำยประเสริฐ  สุขเพง็ ครู โรงเรียนทรำยขำววิทยำ    กรรมกำร 
33. นำยยุทธนำ บุญจันทร ์ ครู โรงเรียนทอ้งเนียนคณำภิบำล   กรรมกำร 
34. นำยพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ ครู โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร   กรรมกำร 
35. นำงขวัญฤทัย  คงสังข์ ครู โรงเรียนท่ำนครญำณวโรภำสอุทิศ   กรรมกำร 
36. นำยภำณุวัฒน์  แสงกระจ่ำง ครู โรงเรียนท่ำศำลำประสทิธ์ิศึกษำ   กรรมกำร 
37. นำยจรูญ ครฑุจ้อน ครู โรงเรียนทุง่สง     กรรมกำร 
38. นำยเศณวี อ่ ำครอง ครู โรงเรียนทุง่สงวิทยำ    กรรมกำร 
39. นำงสุภลักษณ์  จีนช่วย ครู โรงเรียนทุง่สงสหประชำสรรค์   กรรมกำร 
40. ว่ำที่ร.ต.หญิง ชยำนันท์ แท่นแสง ครู โรงเรียนทุง่สงัพิทยำคม    กรรมกำร 
41. นำยประภูศักดิ์ ณ นคร ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่เฉลิมรำชอนุสรณ์ รัชมงัคลำภเิษก กรรมกำร 
42. นำยจ ำนงค์ ชัยเพ็ชร ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยำคม    กรรมกำร 
43. นำงสำวพันธิมำ  เชำวลิต ครู โรงเรียนเทพรำชพิทยำสรรค์   กรรมกำร 
44. นำงยินดี เวชสำร ครู โรงเรียนธัญญำวดีศึกษำ    กรรมกำร 
45. นำงสำวชุติมำ จุ้ยบุตร ครู โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ    กรรมกำร 
46. นำงสำวมณฑิรำ หมื่นนคร ครู โรงเรียนนพคุณประชำสรรค์    กรรมกำร 
47. นำยศุภวิชญ์ สร้อยสุวรรณ ลูกจ้ำงช่ัวครำว โรงเรียนนพคุณประชำสรรค์  กรรมกำร 
                            /48. นำงสำวปวริศำ...  
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48. นำงสำวปวริศำ วัฒนสุข ครู โรงเรียนนำงเอื้อยวิทยำ    กรรมกำร 
           49. นำงพัสตรำภรณ์  แผลงรกัษำ ครู โรงเรียนนำบอน     กรรมกำร 
           50. นำยอมรศักดิ์ บุญวงศ์ ครู โรงเรียนบำงขันวิทยำ    กรรมกำร

51. นำงสุภำวำดี วุฒิมำนพ ครู โรงเรียนบ้ำนเกำะวิทยำ    กรรมกำร 
52. นำยเอกตวัน เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ    กรรมกำร
53. นำยสันติชัย ไตรเมศ ครู โรงเรียนประสำธน์รำษฎร์บ ำรุง   กรรมกำร 
54. นำงสำวผกำมำศ  ฤทธิกำญจน ์ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนประสำธนร์ำษฎร์บ ำรงุ  กรรมกำร 
55. นำยณปวร คงทอง ครู โรงเรียนปำกพนัง    กรรมกำร 
56. นำงสำวปิยวรรณ เทพด ำรงค์ ครู โรงเรียนปำกพูน     กรรมกำร 
57. นำยปรีชำ มุสิกอง ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยำคม   กรรมกำร 
58. นำงปิยนันท์ ยิ่งค ำนึง ครู โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์   กรรมกำร 
59. นำงสำวพรพรรณ สุวรรณรัตน์ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนพระพรหมพทิยำนุสรณ์  กรรมกำร 
60. นำงสำวสุวัฒนำ พรหมสุวรรณ์ ครู โรงเรียนพปิูนสงัฆรักษ์ประชำอทุิศ   กรรมกำร 
61. นำงโสภำ เสง้สุย ครู โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์   กรรมกำร 
62. นำยสุวัฒน์ สุทิน       ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช   กรรมกำร 
63. นำยอุดมศักดิ์  จันทรจ์ ำปำ ครู โรงเรียนโมคลำนประชำสรรค์   กรรมกำร 
64. นำยวิชิต จ ำปีพันธ์ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนโมคลำนประชำสรรค์  กรรมกำร 
65. นำงสำวพิฐชญำณ์ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบ ำรุง    กรรมกำร 
66. นำยอัศนี รัตนชัย ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กียรติวสุนธรำภิวัฒก์  กรรมกำร 
67. นำยอภิสิทธ์ิ ทองสนีุช ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรำภิวฒัก์ กรรมกำร 
68. นำงสำวนภมณฑ์ กิจวิจำรณ์ ครู โรงเรียนละอำยพทิยำนุสรณ์   กรรมกำร 
69. นำยชำญณัฐ เกลี้ยงเกลำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนละอำยพิทยำนสุรณ์  กรรมกำร 
70. นำงสำวเตชินี ภิรมย ์ ครู โรงเรียนวังหินวิทยำคม    กรรมกำร 
71. นำยศักดิ์สิทธ์ิ เหมอืนดวง ครู โรงเรียนวิเชียรประชำสรรค์   กรรมกำร 
72. นำงสำวมำลิณี เสนเกลี้ยง ลูกจ้ำงช่ัวครำว โรงเรียนวิเชียรประชำสรรค์  กรรมกำร 
73. นำยทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย กรรมกำร 
 นครศรีธรรมรำช 
74. นำงสำวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม ครู โรงเรียนโศภนคณำภรณ์    กรรมกำร 
75. นำยจิระศักดิ์  เพชรทอง ครู โรงเรียนสตรทีุ่งสง    กรรมกำร 
76. นำงศุภลักษณ์ สมภูเวช ครู โรงเรียนสตรปีำกพนัง    กรรมกำร 
77. นำยเจรญิ เรอืงรอง ครู โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์   กรรมกำร 
78. นำยศักดิ์ชัย ดวงน้ ำแก้ว ครู โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช  กรรมกำร 
79. นำยโชคดี ใจแน่ ครู โรงเรียนสิชลคุณำธำรวิทยำ   กรรมกำร 
80. นำงสำวสรญำ  เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนสิชลประชำสรรค์   กรรมกำร 
81. นำยสุริยำ อินทุ่ม ครู โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม   กรรมกำร 
82. นำยอิลยำส  หมำกปำน ครู โรงเรียนเสำธงวิทยำ    กรรมกำร 
83. นำยไพโรจน์ มำกจันทร ์ ครู โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร ์   กรรมกำร 
84. นำงสำวเพญ็พักตร์ ช่วยพันธ์ ครู โรงเรียนแหลมรำษฎร์บ ำรุง   กรรมกำร 
85. นำยจักรรัตน์ ภักดีกิจ ครู โรงเรียนอินทร์ธำนีวิทยำคม   กรรมกำร 

            /86. นำยไตรรงค์ ... 
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86. นำยไตรรงค์  สำดแว               ศึกษำนิเทศก์ปฏิบัตหิน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล                                 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         กรรมกำรเลขำนุกำร 
87. นำงสำวจิตติมำ เพชรมูณีย์          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
88. นำสำวนำตยำ  นำคพันธ์           ลูกจ้ำงช่ัวครำว                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร       

        
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสัง่นี้ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ตำมวัตถุประสงค์และ

เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรมีประสิทธิภำพสูงสุด เต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมรับผิดชอบ เสียสละ จิตสำธำรณะ มี
คุณธรรมและซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร และกำรพัฒนำตนเอง อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  9  เดือน สิงหำคม   พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 


