กำหนดกำรเดินทำงของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลแบบสื่อสำรสองทำงสำหรับระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ลำดับ
โรงเรียน
วันเดินทำง
คณะกรรมกำร
สังกัด
ค่ำใช้จ่ำย หมำยเหตุ
วันทดลองระบบพร้อมกัน ทั้ง รร.ต้นทำง/ปลำยทำง ๑๒ พ.ค. ๖๒
ภำคใต้
วันออกอำกำศจริง วันจันทร์ ที่ ๑๓ พ.ค. ๖๒ เริ่มเรียนคำบแรกเวลำ ๐๘.๓๐ น.
๑.
รร.สุรำษฎร์ธำนี
๑๑-๑๔ พ.ค. ๖๒ ๑. นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร
สทร.
๔๒,๔๘๐
อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี
๒. นางสุพรรณี สุขะสันติ์
สทร.
๓. นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย สทร.
๒.
รร.บ้านป่าโอน
๑๑-๑๔ พ.ค. ๖๒ ๑. นายไตรรงค์ สาดแว
สพม. เขต ๑๒
๑๖,๒๔๐
อ.เทพา จ.สงขลา
๒. นายนุกานต์ เอสเอ
สพป. สงขลา เขต ๑
๓.
รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓
๑๑-๑๔ พ.ค. ๖๒ ๑. นางสุจินต์ ภิญญานิล
สพม. เขต ๑๑
๑๒,๒๔๐
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๒. นายศักดา ชินทัตโต
สพม. เขต ๑๑
๔.
รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓
๑๑-๑๔ พ.ค. ๖๒ ๑. นายวีรยุทธ อุทุมทอง
สทร.
๒๒,๒๔๐
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
๒. นายนิรุติ บวบขม
สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย-ตาก)
ภำคเหนือตอนล่ำง วันทดลองระบบพร้อมกัน ทั้ง รร.ต้นทำง/ปลำยทำง ๑๕ พ.ค. ๖๒ วันออกอำกำศจริง วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เริ่มเรียนคำบแรกเวลำ ๐๘.๔๐ น.
๕.
รร.ตำกพิทยำคม
๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑. นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย สทร.
๒๒,๒๔๐
อ.เมือง จ.ตำก
๒. นางสุพรรณี สุขะสันติ์
สทร.
๖.
รร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑. นายนิรุติ บวบขม
สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย–ตาก)
๑๔,๒๔๐
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
๒.
๗.
รร.บ้านหนองแดน
๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑. นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
สพม. เขต ๔๒
๑๔,๒๔๐
อ.โกสัมพีนคร จ.กาแพงเพชร
๒.
(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
๘.
รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๓
๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑. ว่าที่ รท. อรรถพล ห้วยกรุด
สพป. สมุทรสาคร
๒๒,๒๔๐
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
๒.

๒
ลำดับ
โรงเรียน
วันเดินทำง
คณะกรรมกำร
สังกัด
ค่ำใช้จ่ำย หมำยเหตุ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันทดลองระบบพร้อมกัน ทั้ง รร.ต้นทำง/ปลำยทำง ๑๕ พ.ค. ๖๒ วันออกอำกำศจริง วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เริ่มเรียนคำบแรกเวลำ ๐๙.๑๐ น.
๙.
รร.มุกดำหำร
๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑. นำยสมเกียรติ สรรคพงษ์
ผอ. สทร.
๒๗,๓๖๐
อ.เมือง จ.มุกดำหำร
๒. นายอุทัย ไชยกลาง
สทร.
๓. นายกิติศักดิ์ โสตาภา
สพม. เขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร)
๑๐. รร.วัดฤาษีสถิต
๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑. นายวีรยุทธ อุทุมทอง
สทร.
๒๗,๓๖๐
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
๒. นายพิษณุ มูลสาร
สพป. ยโสธร เขต ๒
๑๑. รร.บ้านกกตูม
๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑. นำยสมเกียรติ สรรคพงษ์
ผอ. สทร.
๒๗,๓๖๐
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
๒. นายอดิศร ก้อนคา
สพป. มุกดาหาร
๓. นายวิทยา วังคะฮาต
ผอ. รร.ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต ๒๒
๑๒. รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
๑๔-๑๗ พ.ค. ๖๒ ๑. นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร
สทร.
๑๗,๒๔๐
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒. นายชัยกัมพล มะโนชาติ
สพม. เขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร)
วันทดลองระบบพร้อมกัน ทั้ง รร.ต้นทำง/ปลำยทำง ๑๖ พ.ค. ๖๒
ภำคเหนือตอนบน
วันออกอำกำศจริง วันศุกร์ ที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ เริ่มเรียนคำบแรกเวลำ ๐๘.๓๐ น.
๑๓. รร.ดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
๑๕-๑๘ พ.ค. ๖๒ ๑. พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
๔๒,๔๘๐
อ.เมือง จ.เชียงรำย
๒. นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร.
๓. ว่าที่ร้อยตรี พงศธร นาวา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
๑๔. รร.อมก๋อยวิทยาคม
๑๕-๑๙ พ.ค. ๖๒ ๑. นายอาชนัน พรหมประกอบ
สทร.
๒๗,๘๐๐
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
๒. นายไตรรงค์ สาดแว
สพม. เขต ๑๒
๑๕. รร.บ้านแซววิทยาคม
๑๕-๑๘ พ.ค. ๖๒ ๑. นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย-พะเยา)
๑๗,๒๔๐
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๒. นายอาพล หิ่นเก่า
สพป.เพชรบุรี เขต ๒
๑๖. รร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๕
๑๕-๑๘ พ.ค. ๖๒ ๑. นางเครือวัลย์ สุมงคลเจริญ
สพป. เชียงราย เขต ๓
๑๗,๒๔๐
(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
๒. นางสุจินต์ ภิญญานิล
สพม. เขต ๑๑
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

๓
ลำดับ
โรงเรียน
วันเดินทำง
คณะกรรมกำร
สังกัด
ค่ำใช้จ่ำย หมำยเหตุ
วันทดลองระบบพร้อมกัน ทั้ง รร.ต้นทำง/ปลำยทำง ๒๐ พ.ค. ๖๒
ภำคกลำง
วันออกอำกำศจริง วันอังคำร ที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒ เริ่มเรียนคำบแรกเวลำ ๐๘.๓๐ น.
๑๗. รร.พรหมำนุสรณ์
๑๙-๒๒ พ.ค. ๖๒ ๑. นางสุพรรณี สุขะสันติ์
สทร.
๒๒,๔๘๐
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
๒. นายสุเทพ โตสุวรรณ
สพม. เขต ๑๐
๓. นายวุฒินันท์ ประธาน
สทร.
๑๘. รร.อนุบาลวัดบางนางบุญ
๑๙-๒๒ พ.ค. ๖๒ ๑. นายอาชนัน พรหมประกอบ
สทร.
๒๒,๔๘๐
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
๒. ว่าที่ร้อยตรี พงศธร นาวา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
๓. นายอภิวิชญ์ หาญพนา
สทร.
๑๙. รร.บ้านหนองปืนแตก
๑๙-๒๒ พ.ค. ๖๒ ๑. นายอาพล หิ่นเก่า
สพป. เพชรบุรี เขต ๒
๒๒,๔๘๐
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
๒. นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ สทร.
๓. นายวีรยุทธ อุทุมทอง
สทร.
๔. นายอรรถสิทธิ อิ่มจิตร
สทร.
๒๐. รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ๑๙-๒๒ พ.ค. ๖๒ ๑. ว่าที่ รท. อรรถพล ห้วยกรุด
สพป. สมุทรสาคร.
๒๒,๔๘๐
ในพระบรมราชูปถัมป์
๒. นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร
สทร.
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
๓. นายฤทธิพร จาลองศรี
สทร.

หมำยเหตุ

ขอควำมร่วมมือคณะกรรมกำรฯ ทุกท่ำน รวบรวมข้อมูลตำมแบบบันทึก กำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคนิคจำกผู้ดูแลระบบ และแบบบันทึกกำรปฏิบัติกำรสอนจำก
ครูผู้สอน ทั้ง ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ของโรงเรียนต้นทำงหรือโรงเรียนปลำยทำง โครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลแบบสื่อสำรสองทำง โดยถ่ำยสำเนำหรือสแกน
เป็นสำเนำ ส่ง สพฐ. โรงเรียนละ ๑ ชุด สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.sea12.go.th/ict/index.php (เว็บไซต์กลุ่มกำรศึกษำทำงไกลฯ สพม. ๑๒
เมนูด้ำนซ้ำย เมนูที่ ๕. ศึกษำทำงไกลสื่อสำรสองทำง) และกรุณำส่งข้อมูลกลับไปที่ สทร. สพฐ. Email: s_actchara@hotmail.com และ
totatumcoe@gmail.com หรือ Line ID : naytatum

