คําสั่งสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ที่ 127 /๒๕๕7
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
...................................................
ตามที่รัฐบาลมีแนวนโยบายเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้เป็น
เครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
เป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม (Cyber Home)” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียน
โดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชัน้ ใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อจัดสรรให้กบั นักเรียนชัน้ ป.1 และ ม.1 ในสังกัดนัน้
เพื่อให้การดําเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
๑.๑ นายจําเริญ รัตนบุรี
ผอ.สพม.12
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพรศักดิ์ จินา
รอง ผอ.สพม.๑๒
รองประธานกรรมการ
๑.3 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ รัตนสุภา รอง ผอ.สพม.๑๒
กรรมการ
กรรมการ
๑.4 นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
รอง ผอ.สพม.๑๒
๑.5 นายมนูญ บุญชูวงศ์
รอง ผอ.สพม.๑๒
กรรมการ
๑.6 นายสุทัศน์ แก้วพูล
รอง ผอ.สพม.๑๒
กรรมการ
1.7 นายจตุรงค์ สุขแก้ว
รอง ผอ.สพม.๑๒
กรรมการ
1.8 ผู้อํานวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.12
กรรมการ
1.9 นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
กรรมการ
๑.10 นางศรีสมร ชัยมุสิก
1.11 นางเนตรชนก ศรีรัตน์
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ
1.12 นางมันทนา รัตนะรัต
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
1.13 นางชุตมิ า พยุหกฤษ
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.14 นางสาวพรทิพย์ เกิดสม
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
กรรมการ
1.15 นายสุรศักดิ์ ช่วยเกิด
ผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.16 นายธาวิน สินเย็น
ครู ช่วยราชการ สพม.12
กรรมการ
๑.17 นายไตรรงค์ สาดแว ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรรมการและเลขานุการ

-21.18 นางสาวพจนพร รุ่งทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.19 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา บริหารจัดการ เร่งรัด กํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการจัดทําข้อมูลนักเรียน
2.1 นายพรศักดิ์ จินา
รอง ผอ.สพม.12
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2.2 นายไตรรงค์ สาดแว ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2.3 นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.4 นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
2.5 ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลนักเรียน (จํานวน 98 โรงเรียน)
2.6 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. จัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็น
File excel ตามรายการที่ สพฐ. กําหนด เป็นรายโรงเรียน โดยยึดจํานวนนักเรียน
ที่มีอยู่จริง สําหรับการจัดสรร Tablet
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฝ่ายตรวจนับ จัดเก็บและส่งมอบ ก่อนวันที่รบั มอบเครือ่ ง
Tablet จาก สพป.นศ.1
3. คณะกรรมการฝ่ายตรวจนับ จัดเก็บและส่งมอบ
3.1 นายพรศักดิ์ จินา
รอง ผอ.สพม.12
ประธานกรรมการ
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ รองประธานกรรมการ
3.2 นายไตรรงค์ สาดแว
3.3 นางเนตรชนก ศรีรัตน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ
กรรมการ
3.4 นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์
3.5 นางสุรัชนี อยู่สบาย
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3.6 นายวิเชียร ปาณะพงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3.7 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3.8 นางสาวดาวรุณี มีแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการ
3.9 นางสาวรณิดา อินนุพฒ
ั น์ นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
3.10 นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
3.11 นางสาวพัทธมน บัวจีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.12 นายอนุชา กลิ่นจันทร์
ครู ช่วยราชการ สพม.๑๒
กรรมการ
3.13 นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
3.14 นางสุนิสา เพียรดี
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
3.15 นายณัฐพร สัตย์นาโค
ช่างไฟฟ้า ๒ ช่วยราชการ สพม.๑๒
กรรมการ
3.16 นายสุชาติ รอดเนียม
พนักงานธุรการ
กรรมการ
กรรมการ
3.17 นางสาวสุภาวดี โชติพันธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว
3.18 นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ

-33.19 นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
3.20 นางสาวธิดารัตน์ ทวีทอง ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
3.21 นางสาวเครือวัลย์ อิ่มพิมาย ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
3.22 นายเชวงศักดิ์ สุมา
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
3.23 นายสุนติ ย์ บํารุงพงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
3.24 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. จัดประชุมชี้แจงโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมการรับ Tablet
2. รับมอบเครื่อง Tablet จาก สพป.นศ.1
3. ตรวจนับและจัดเก็บรักษา เพื่อรอแจกจ่ายให้สถานศึกษาในสังกัดต่อไป
4. จัดทําทะเบียนการส่งมอบเครื่อง Tablet ให้สถานศึกษาในสังกัด
5. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลเครื่อง Tablet ตามแบบที่ สพฐ.กําหนด
6. รายงาน สทร.
4. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อาหาร และเครื่องดื่ม
4.1 นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
รอง ผอ.สพม.๑๒
ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ รองประธานกรรมการ
4.2 นางศรีสมร ชัยมุสิก
4.3 นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
กรรมการ
4.4 นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
เจ้าพนักงานธุรการ
4.5 นายธณัช ธนนนท์กุณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
กรรมการ
4.6 นายธรรมรัตน์ นวลเขียว พนักงานธุรการ
กรรมการ
4.7 นางเสาวลักษณ์ ชอบทํากิจ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
4.8 นายธีรพจน์ พิทักษ์หิรญ
ั พงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
4.9 นายเชวงศักดิ์ สุมา
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
กรรมการ
4.10 นายสุนติ ย์ บํารุงพงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
4.11 นางสุจารี สินภิบาล
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บ และส่งมอบ Tablet
2. อํานวยความสะดวก จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดอบรมให้ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีในการใช้งาน การบํารุงรักษา
การซ่อมแซมเครื่อง Tablet และการควบคุมครุภณ
ั ฑ์
5.1 นายพรศักดิ์ จินา รอง ผอ.สพม.12
ประธานกรรมการ
5.2 นายไตรรงค์ สาดแว ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ รองประธานกรรมการ
5.3 นางเนตรชนก ศรีรัตน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ
5.4 นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
5.5 นางสาวรณิดา อินนุพฒ
ั น์ นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
5.6 นางฉวีวรรณ เรืองเกิด
เจ้าพนักงานธุรการ

-45.7 นายณัฐพร สัตย์นาโค
ช่างไฟฟ้า ๒ ช่วยราชการ สพม.๑๒
กรรมการ
5.8 นางสาวสุภาวดี โชติพันธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
5.9 นางสาวจิตติมา เพชรมูณยี ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ในการใช้งาน การบํารุงรักษา การซ่อมแซมเครื่อง Tablet และการควบคุม
ครุภัณฑ์
2. ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือการเชื่อมต่อระบบภายในโรงเรียน
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดอบรมพัฒนาครูผสู้ อนด้านบูรณาการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) เพือ่ ยกระดับการเรียนการสอน
6.1 นายพรศักดิ์ จินา รอง ผอ.สพม.12
ประธานกรรมการ
6.2 นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
6.3 นายไพบูลย์ พรหมดํา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6.4 นางปาริชาต จันทรัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6.5 นางสุรัชนี อยู่สบาย
6.6 นายวิเชียร ปาณะพงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6.7 นางวิภาวี อุ่นเสียม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6.8 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6.9 นายภคพล แสงอุบล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6.10 นางสาวปทิตตา จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6.11 นางสาวสัมพันธ์ จิรายุพงศ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
6.12 นายไตรรงค์ สาดแว
ศึกษานิเทศก์
6.13 นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการอบรมพัฒนาครูผสู้ อนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
2. นิเทศ กํากับ ติดตามการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน
3. รายงานผลด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
7.1 นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร
7.2 นางชุติมา พยุหกฤษ
7.3 นางสาวดาวรุณี มีแสง
7.4 นางเพ็ญ เสมอภพ
7.5 นางบุญเสริม แตงอ่อน
7.6 นางสาวหนึ่งฤดี จันทร์ทิพย์
7.7 นางสาวสุภาวดี โชติพันธุ์

รอง ผอ.สพม.๑๒
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-57.8 นางสาวสุดารัตน์ สวนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
7.9 นางเนตรชนก ศรีรัตน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
2. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานโครงการฯ และ
เบิก-จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
8. คณะกรรมการติดตามและรายงานผล
8.1 นายมนูญ บุญชูวงศ์ รอง ผอ.สพม.12
ประธานกรรมการ
8.2 นางมันทนา รัตนะรัต
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
8.3 นางสุฑามาศ อินทร์ปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8.4 นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
8.5 นางสาวธิดารัตน์ ทวีทอง ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
8.6 นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ติดตามและรายงานผลการส่งมอบเครื่องฯ และผลการดําเนินงานตามที่ สพฐ.กําหนด
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e- MES)
9. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ระดับสถานศึกษา (98 โรงเรียน)
9.1 นายเอกตวัน เลิศไกร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
9.2 นายสมพร วัชรกาฬ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
9.3 นายชํานาญ นํานาผล
โรงเรียนปากพูน
9.4 นายสุวัฒน์ สุทนิ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนโยธินบํารุง
9.5 นางสํารวย วงศ์สวัสดิ์
9.6 นายกฤษดา อนุรักษ์
โรงเรียนตรีนิมติ รวิทยา
9.7 นายปรีดา ภิรมรศ
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
9.8 นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
9.9 นางสุนิตย์ เลื่องลือสกุล
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
9.10 นางสุภาวดี ฤทธิจักร
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
9.11 นายวินยั กําจรฤทธิ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ
9.12 นายอุดม วิทยธาดา
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
9.13 นางมลฤดี รักสม
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
9.14 นายวิชัย กาญจนะ
โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
9.15 นางจันทนี รักษ์ธรรม
โรงเรียนพิปนู สังฆรักษ์ประชาอุทิศ
9.16 นางวาสนา รัตนบุรี
โรงเรียนนางเอือ้ ยวิทยา
9.17 นายจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนเชียรใหญ่
9.18 นายเสรี นิ่ม
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
9.19 นางนาฎชนก ศรีเจริญ
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
9.20 นางยินดี เวชสาร
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

-69.21 นายวิชิต เถาว์เมฆ
โรงเรียนชะอวด
9.22 นายวิเชียร บุญรัตน์
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
9.23 นายสมใจ จักสุกสี
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
9.24 นายอนันท์ อินทะเสโน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
9.25 นางสาวอุไร ขาววงศ์
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
9.26 นายสัมพันธ์ คําเพ็ง
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
9.27 นายสุรนิ ทร์ ปันตะ
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
9.28 นายเจริญ เรืองรอง
9.29 นายระดมพล ช่วยชูชาติ โรงเรียนทุ่งสง
9.30 นายสุชาติ มากช่วย
โรงเรียนสตรีทงุ่ สง
9.31 นายกิตติชัย ไชยศร
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
9.32 นางสาวยุพดี เดชเดโช
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
9.33 นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
9.34 นางวันดี อาญา
โรงเรียนนาบอน
9.35 นายจํานงค์ ชัยเพ็ชร
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
9.36 นางสาวสาลิพร เจริญรูป โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
9.37 นางปิยนุช ทองรอด
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ ฯ
9.38 นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
9.39 นายวิริยะ วุฒิมานพ
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
9.40 นายณปวร คงทอง
โรงเรียนปากพนัง
9.41 นายมนต์ตรี หนูขจร
โรงเรียนสตรีปากพนัง
9.42 นางเนาวรัตน์ กิตติบงกช โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
9.43 นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
9.44 นายบุญยอด จิยิพงศ์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
9.45 นายขจร สายทอง
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
9.46 นางสุประวีณ์ ภู่
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
9.47 นายอิลยาส หมากปาน โรงเรียนเสาธงวิทยา
9.48 นางณัฐนันท์ จิ้วบุญชู
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
9.49 นายโชคดี ใจแน่
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
9.50 นางสาวจิตรา เภรีพาส
9.51 นายพิชากร โสตทิพย์
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
9.52 นายสุรยิ า อินทุ่ม
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
9.53 นายประวิทย์ ขนอม
โรงเรียนขนอมพิทยา
9.54 นายยงยุทธ ซึ้งสุนทร
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
9.55 นายไพโรจน์ มากจันทร์ โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์
9.56 นายธิติภัทร ไพชํานาญ โรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง
9.57 นางสุจติ รา นิ่มนวล
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
9.58 นายคํานึง ทิพย์บุญแก้ว โรงเรียนทรายขาววิทยา
9.59 นายอนันต์ ผลอินทร์
โรงเรียนเขาพังไกร

-79.60 นายอมรศักดิ์ บุญวงศ์
โรงเรียนบางขันวิทยา
9.61 นางบุณยกร อินทร์แก้วศรี โรงเรียนวังหินวิทยาคม
9.62 นางสาวสุลีลา สาระพงศ์ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บํารุง
9.63 นางเพ็ญศรี ศิลปเจริญ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
9.64 นางชาลิสา ส้มเขียวหวาน โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทศิ
9.65 นางสุดา จันทร์สุรางค์
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
9.66 นายประสิทธิพร พรหมเพชร โรงเรียนคงคาประชารักษ์
9.67 นางสาวชุติมา จุ้ยบุตร
โรงเรียนนบพิตําวิทยา
9.68 รังสิยา นรินทร์
โรงเรียนช้างกลางประชานุกลู
9.69 นายประพัฒน์ กําลังเกื้อ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
9.70 นางนภาพร จงกล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
9.71 นายภูเบศวร์ หนูแก้ว
โรงเรียนพัทลุง
9.72 นายจิระศักดิ์ บุญช่วย
โรงเรียนสตรีพทั ลุง
9.73 นายเสรี เสนเกตุ
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
9.74 นายวิโรจน์ เจ้ยชุม
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
9.75 นายบุญเลิศ สืบประดิษฐ์ โรงเรียนประภัสสรรังสิต
9.76 นายธาตรี สารวงค์
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
9.77 นางสาววริยา เกื้อเม่ง
โรงเรียนกงหราพิชากร
9.78 นายจํารัส แก้วสุข
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
9.79 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ โรงเรียนเขาชัยสน
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
9.80 นายเกรียงไกร หนูนุ่ม
9.81 นายสันติชัย เสมือนใจ
โรงเรียนตะโหมด
9.82 นายสุเทพ เรืองคล้าย
โรงเรียนประชาบํารุง
9.83 นายโชคชัย มาละมัย
โรงเรียนควนขนุน
9.84 นายณรงค์ ทองเทพ
โรงเรียนพนางตุง
9.85 นายวินชิ บ์ ทองประศรี โรงเรียนอุดมวิทยายน
9.86 นายวิโรจน์ พิเคราะห์
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
9.87 นางสาวสมพิศ ทองพูลเอียด โรงเรียนดอนศาลานําวิทยา
9.88 นางสาววิลารัศมิ์ รักธรรม โรงเรียนปัญญาวุธ
9.89 นายวีระยุทธ เพชรจํารัส โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
9.90 นางสาวชมภู อุปการ
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
9.91 นางสุภทั ร คชวงศ์
โรงเรียนควนพระสาครินทร์
9.92 นายธีรพล ชนะภัย
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
9.93 นายโสภณ แย้มช่วย
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
9.94 นายสุวทิ ย์ ไกรพุฒ
โรงเรียนตะแพนพิทยา
9.95 นางสาวติรณันต์ ชูรักษ์ โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
9.96 นางวรรณา เมืองแก้ว
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
9.97 นายธันวพล พิณเขียว
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

-89.98 นางจารุวรรณ จุลพูน

โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา

มีหน้าที่ เป็นตัวแทนระดับสถานศึกษา ในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕7

(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

