
 
 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
     ที่  73/๒๕6๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

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

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  นโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา การจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง นั้น                  
 

    เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  
นครศรีธรรมราช  จึงแต่งตั้งผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือภารกิจ     
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และของโรงเรียนในสังกัด ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ควบคุม ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันา
และใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเปน็เครือ่งมือเพื่อการบริหารและการจดัการเรยีนการสอน  พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะตาม
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ฉบับปรับปรุง 2560 พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 พรบ.วิทยุคมนาคม 
2498 และประกาศกระทรวงดิจิท ัลเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผอ. สพม. นครศรีธรรมราช                   ประธานกรรมการ    
๒.  นายถาวร  เวชจันทร ์ รอง ผอ. สพม. นครศรีธรรมราช         รองประธานกรรมการ 
3.  นางวิมพ์วิภา รกัสม  รอง ผอ. สพม. นครศรีธรรมราช          รองประธานกรรมการ  
๔.  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสงักัด สพม. นครศรีธรรมราช  ทุกโรงเรียน                 รองประธานกรรมการ 
๕.  นางสาวจีรวรรณ พงศ์ศรีเจริญ ครู โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร   กรรมการ 
6.  นายอรุณ ไชยวรรณ์                 ครู โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช   กรรมการ 
7.  นางสาววิลาวัลย์ นุวรรณ ครู โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   กรรมการ 
8.  นายสมใจ  จันสุกส ี ครู โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล   กรรมการ 
9.  นายธีรภัทร ถิระโชติ ครู โรงเรียนขนอมพิทยา    กรรมการ 
10.  นางสาวอุษณี หนูแก้ว ครู โรงเรียนขอนหาดประขาสรรค์   กรรมการ 
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11. นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนขอนหาดประขาสรรค์  กรรมการ 
12. นางสาวจิตรา  เภรีพาส ครู โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม   กรรมการ 
13. นางวานิสา โฆษะ ครู โรงเรียนเขาพังไกร    กรรมการ 
14. นางจารุณี ยิ้มเสง้ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเขาพังไกร   กรรมการ 
15. นายกิตติศักดิ์ สกุลหน ู ครู โรงเรียนคงคาประชารกัษ์   กรรมการ 
16. นางผานิต  ษรเดช ครู โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา   กรรมการ 
17. นางสาวศิโรรัตน์  บุญกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนควนเกยสทุธิวิทยา  กรรมการ 
18. นางสาวพิชญสุดา ทองคำ ครู โรงเรียนคีรรีาษฎร์พฒันา    กรรมการ 
19. นางสาววิลาวัลย์ กัณหาวงศ์ ครู โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอ์ุทิศ   กรรมการ 
20. นางสาวปรัศนี เสนารัตน์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก    กรรมการ 
21. นางสาวพรพมิล คงเปีย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการ 
 นครศรีธรรมราช 
22. นางสาวณัฐริกา ทองเกต ครู โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ   กรรมการ 
23. นายดาราศักดิ์ นพสถิตย์ ครู โรงเรียนชะอวด     กรรมการ 
24. นายโภไคย์  เกิดโภคา ครู โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา   กรรมการ 
25. นายศรีหราช ขุนทอง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   กรรมการ 
26. นายพรชัย อัจฉริยะปัญญา ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล   กรรมการ 
27. นางสาวดวงเดือน ณ นคร ครู โรงเรียนเชียรใหญ ่    กรรมการ 
28. นายอนุชา มุหะหมัด ครู โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา   กรรมการ 
29. นางสาวศิริลกัษณ์  คงแก้ว ครู โรงเรียนตระพังพิทยาคม    กรรมการ 
30. นางสาวนรรีัตน์  ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา    กรรมการ 
31. นายอัศวิน จุลมูล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้   กรรมการ 
32. นายประเสริฐ  สุขเพง็ ครู โรงเรียนทรายขาววิทยา    กรรมการ 
33. นายยุทธนา บุญจันทร ์ ครู โรงเรียนทอ้งเนียนคณาภิบาล   กรรมการ 
34. นายพัชนพนธ์  โอมประพันธ์ ครู โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร   กรรมการ 
35. นางขวัญฤทัย  คงสังข์ ครู โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ   กรรมการ 
36. นายภาณุวัฒน์  แสงกระจ่าง ครู โรงเรียนท่าศาลาประสทิธ์ิศึกษา   กรรมการ 
37. นายจรูญ ครฑุจ้อน ครู โรงเรียนทุง่สง     กรรมการ 
38. นายเศณวี อ่ำครอง ครู โรงเรียนทุง่สงวิทยา    กรรมการ 
39. นางสุภลักษณ์  จีนช่วย ครู โรงเรียนทุง่สงสหประชาสรรค์   กรรมการ 
40. นายวิทยา วารุท ครูอัตราจ้าง โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์  กรรมการ 
41. ว่าที่ร.ต.หญิง ชยานันท์ แท่นแสง ครู โรงเรียนทุง่สงัพิทยาคม    กรรมการ 
42. นายประภูศักดิ์ ณ นคร ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมงัคลาภเิษก กรรมการ 
43. นายจำนงค์ ชัยเพ็ชร ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยาคม    กรรมการ 
44. นางสาวพันธิมา  เชาวลิต ครู โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์   กรรมการ 
45. นางยินดี เวชสาร ครู โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา    กรรมการ 
46. นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร ครู โรงเรียนนบพิตำวิทยา    กรรมการ 
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47. นางสาวมณฑิรา หมื่นนคร ครู โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์    กรรมการ 
48. นายศุภวิชญ์ สร้อยสุวรรณ ลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์  กรรมการ 
49. นางสาวปวริศา วัฒนสุข ครู โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา    กรรมการ 

          50. นางพัสตราภรณ์  แผลงรักษา ครู โรงเรียนนาบอน     กรรมการ 
          51. นายอมรศักดิ์ บุญวงศ์ ครู โรงเรียนบางขันวิทยา    กรรมการ

52. นางธชษภร วุฒิมานพ ครู โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา    กรรมการ 
53. นายเอกตวัน เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ    กรรมการ
54. นายสันติชัย ไตรเมศ ครู โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง   กรรมการ 
55. นางสาวผกามาศ  ฤทธิกาญจน ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนประสาธนร์าษฎร์บำรงุ  กรรมการ 
56. นายณปวร คงทอง ครู โรงเรียนปากพนัง    กรรมการ 
57. นางสาวปิยวรรณ เทพดำรงค์ ครู โรงเรียนปากพูน     กรรมการ 
58. นายปรีชา มุสิกอง ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม   กรรมการ 
59. นางละมัย แซเ่ฮง ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยาคม   กรรมการ 
60. นางปิยนันท์ ยิ่งคำนึง ครู โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์   กรรมการ 
61. นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ์  กรรมการ 
62. นางสาวสุวัฒนา พรหมสุวรรณ์ ครู โรงเรียนพปิูนสงัฆรักษ์ประชาอทุิศ   กรรมการ 
63. นางปรญิญา สุขะวิศิษย์  ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   กรรมการ 
64. นายสุวัฒน์ สุทิน       ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   กรรมการ 
65. นายอุดมศักดิ์  จันทรจ์ำปา ครู โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์   กรรมการ 
66. นายวิชิต จำปีพันธ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  กรรมการ 
67. นางสาวพิฐชญาณ์ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบำรุง    กรรมการ 
68. นายอัศนี รัตนชัย ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กียรติวสุนธราภิวัฒก์  กรรมการ 
69. นายอภิสิทธ์ิ ทองสนีุช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์ กรรมการ 
70. นางสาวนภมณฑ์ กิจวิจารณ์ ครู โรงเรียนละอายพทิยานุสรณ์   กรรมการ 
71. นางสาวรสนานิง สะน ิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนละอายพิทยานสุรณ์  กรรมการ 
72. นางสาวเตชินี ภิรมย ์ ครู โรงเรียนวังหินวิทยาคม    กรรมการ 
73. นายศักดิ์สิทธ์ิ เหมอืนดวง ครู โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์   กรรมการ 
74. นางสาวมาลิณี เสนเกลี้ยง ลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์  กรรมการ 
75. นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรรมการ 
 นครศรีธรรมราช 
76. นายบดินทร์ ทองอนันนต์ ครู โรงเรียนโศภนคณาภรณ์    กรรมการ 
77. นายจิระศักดิ์  เพชรทอง ครู โรงเรียนสตรทีุ่งสง    กรรมการ 
78. นางศุภลักษณ์ สมภูเวช ครู โรงเรียนสตรปีากพนัง    กรรมการ 
79. นายเจรญิ เรอืงรอง ครู โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์   กรรมการ 
80. นายศักดิ์ชัย ดวงน้ำแก้ว ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  กรรมการ 
81. นายโชคดี ใจแน่ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา   กรรมการ 
82. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนสิชลประชาสรรค์   กรรมการ 
 
                     /83. นายสุริยา... 
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83. นายสุริยา อินทุ่ม ครู โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม   กรรมการ 
84. นายอิลยาส  หมากปาน ครู โรงเรียนเสาธงวิทยา    กรรมการ 
85. นายไพโรจน์ มากจันทร ์ ครู โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร ์   กรรมการ 
86. นางสาวณัฐธิดา  แสงวิมาน ครู โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง   กรรมการ 
87. นางจิราพร  คงเปีย เจ้าหน้าธุรการ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง  กรรมการ 
88. นายจักรรัตน์ ภักดีกิจ ครู โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม   กรรมการ 
89. นายไตรรงค์  สาดแว               ศึกษานิเทศก์ปฏิบัตหิน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                                 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          กรรมการเลขานุการ 
90. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
91. นางสาวนาตยา  นาคพันธ์           ลูกจ้างช่ัวคราว                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       

        
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามวัตถุประสงค์และ

เกิดผลดีต่อทางราชการมีประสิทธิภาพสูงสุด เต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ จิตสาธารณะ             
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ    

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  28  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕6๕ 
 
  
 

  
  

 
 

 
 

 
 


