
 
 

ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
ท่ี     / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

----------------------------------------------------------------- 
 

ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีแผนด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน 
สามารถเรียนรู้ได้จากท่ีบ้าน (Learn from Home)  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับกรณี
ท่ีต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ภายใต้แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีข้อส่ังการให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดต้ังศูนย์เฉพาะ
กิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  เพื่อเป็นหน่วยกลางในการ
วางแผน ประสาน และการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน นั้น  

เพ ื่อให ้การดำเน ินงานตามภารกิจด ังกล ่าวเป  นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรล ุผลตามนโยบาย และ
เก ิดประโยชน ์ต่อการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เฉพาะกิจฯ 
๑) นายภานุวัชร แก้วล าหัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๘ 
ประธานกรรมการ 

๒) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘  

รองประธาน
กรรมการ 

๓) นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘  

รองประธาน
กรรมการ 

๔) นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๘  

รองประธาน
กรรมการ 

๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ประธานเครือข่ายส่งเสร ิมประสิทธ ิภาพ 
การจัดการมัธยมศ ึกษา จังหว ัดราชบ ุร ี 

กรรมการ 

๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษ ีจังหวัด 
    กาญจนบุรี 

ประธานเครือข่ายส่งเสร ิมประสิทธ ิภาพ 
การจัดการมัธยมศ ึกษา จังหว ัดกาญจนบ ุร ี
และประธานกลุม่เครือข่ายสหวิทยาเขต 
(Cluster) จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มท่ี ๒ 

กรรมการ 

๗) ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประธานกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต (Cluster) 
จังหวัดราชบุรี กลุ่มท่ี ๑ 

กรรมการ 

๘) ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ประธานกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต (Cluster) 
จังหวัดราชบุรี กลุ่มท่ี ๒ 

กรรมการ 

๙) ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขต (Cluster) 
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มท่ี ๑ 

กรรมการ 

 

๔
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๑๐) ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี ๑ กรรมการ 
๑๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถ 
      ราชวิทยาลัย 

ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี ๒ กรรมการ 

๑๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี ๓ กรรมการ 
๑๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี ๔ กรรมการ 
๑๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี ๕ กรรมการ 
๑๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ กรรมการ 
๑๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
      สมเด จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 

ประธานสหวิทยาเขตท่าม่วง กรรมการ 

๑๗) ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตท่ามะกา กรรมการ 
๑๘) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน กรรมการ 
๑๙) ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานสหวิทยาเขตแควน้อย กรรมการ 
๒๐) นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
๒๑) นายกฤษฎา ค าอาจ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
๒๒) นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ศึกษา  

กรรมการ 

๒๓) นางชุติกานต์ สามชูศรี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๒๔) นางสุกัญญา พิมพัฒน์  นักพัสดุช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

กรรมการ 

๒๕) นางสาวสุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๒๖) นางสุภมาศ สุขาภิรมย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่   

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรรมการ 

๒๗) นายชาคริต ราชนิธยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กรรมการ 

๒๘) นายสาธิต ปุ้งโพธิ์ นิติกรปฎิบัติการ ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

๒๖) นางสุวิไล  จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  

กรรมการและเลขานุการ 

 ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
มีหน้าท่ี 
๑) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนในสังกัด 
๒) ร่วมวางแผน ก าหนดมาตรการ แนวทางการบริหารจัดการ และการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้การ 

จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียน
ในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทและสถานการณ์ 

๓) ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

๔)  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น แกโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการด าเนินงาน 
และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
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๒. คณะกรรมการด าเนินการศูนย์เฉพาะกิจฯ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๒.๑ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

๑) นางสุว ิไล  จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก ์ชำนาญการพ ิเศษ ปฏ ิบ ัต ิ
หน ้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล การจัดการศึกษา 

ประธานกรรมการ 

๒) ว่าท่ี ร.ต.วัฒนา ตรงเท่ียง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓) นางอ าไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔) นางศุภร เสาวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕) นายชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖) นางณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๗) นางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
๘) นางสาวจิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๙) นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐) นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒) นางสาววนาน ุช  แวงอ ุ้ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓) นางสาววราภรณ์ กรรณสูต บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ สพม.๘ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔) นางสาวยศวด ี  คมศักด ิ์สินธ ุ์ บ ุคลากรผู้ปฏ ิบ ัต ิงานจ ้างเหมาบริการ สพม.๘ ผู้ช ่วยเลขาน ุการ 

มีหน้าท่ี 
๑) ศึกษาข้อมูลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานต้นสังกัด  และแนวปฏิบัติในการด าเนินการ 

จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๒) ศ ึกษาค ้นคว ้าข ้อม ูล องค ์ความร ู้ท่ีเก ี่ยวข ้องก ับการจ ัดการเร ียนการสอนทางไกลในร ูปแบบอ ื่นๆ 

ท่ีสอดคล้องก ับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ป ัจจุบ ัน เพ ื่อประโยชน ์ในการแนะนำโรงเร ียน ครูผู้สอน 
๓) ส ารวจความพร้อมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  (นักเรียน ผู้ปกครอง 

ครู โรงเรียน)  ประสาน ติดตามการรายงานความพร้อมฯ  รวมท้ังตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปรายงานข้อมูลความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ ต่อผู้บริหาร 
และหน่วยงานต้นสังกัด/เกี่ยวข้อง  ให้ทันตามก าหนดเวลา 

๔) ร่วมวางแผน แก้ไขปัญหาการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ในภาพรวมของเขตพื้นท่ี 
และของโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 

๕) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ  ต่อผู้บังคับบัญชา 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    ๒.๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) นายชาคริต ราชนิธยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติ

หน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกล
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓) นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔) นางสาววนาน ุช  แวงอ ุ้ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
๕) นางสาวมนจิรา คงแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
๕) นายศุทธสิทธิ์ ชาวอบทม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ สพม.๘ ผู้ช่วยเลขานุการ 



4 
 

 

มีหน้าท่ี 
๑) ศึกษาว ิเคราะห์  ออกแบบ วางแผน และเสนอแนะการดำเน ินงานท่ีมีประส ิทธ ิภาพในการ

ส ่งเสร ิมการจ ัดการเรียนการสอนทางไกลฯ  ในบทบาทของเขตพ ื้นท่ีต ่อโรงเร ียนในสังก ัด 
๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
แก่ฝ่ายบริหารของเขตพื้นท่ีและโรงเรียนในสังกัด 

๓) ประสานการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ  กับหน่วยงานต้นสังกัด  และ         
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

๔) จัดท าแหล่งสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การจัด
การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕) ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ก ากับ ติดตาม ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

๖) พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital  Literacy) ท่ีสนับสนุนทักษะการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลให้แก่บุคลากรของโรงเรียนและส านักงาน  ตามโอกาสและรูปแบบท่ีเหมาะสม 

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๓ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 
       ภายในโรงเรียน 

๑) นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ประธานกรรมการ 

๒) นางสาวพิมพ์นิภา นิยมญาติ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
๓) นายสรพงษ์ กุ้ยบ ารุง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
๔) นางสาวพริมา นงค์นวล พนักงานราชการ กรรมการ 

๖) นางวาสนา ป้อมปราณี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นายฐาณัทอิชณน์ สีทองเท่ียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘) นางสาวธมลวรรณ ปล้ืมบ าเรอ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ สพม.๘ ผู้ช่วยเลขานุการ  

                 มีหน้าท่ี 
        ๑) ติดตามข้อมูล ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒019 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได้   

       ๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบได้ทันเหตุการณ์  ผ่านทาง
เว บไซต์  และหรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
        ๓) แจ้ง ประสาน อ านวยความสะดวก ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ ตามข้อ
ส่ังการของหน่วยงานต้นสังกัด  รวมทั้งบูรณาการงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไปยังสถานศึกษา และบุคลากรใน
ส านักงาน 
        ๔) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการ ข้อส่ังการ 
และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
 

๕) นางสาวมนจิรา คงแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑) นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒) นางรุ่งทิพย์ จงประสิทธิ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ กรรมการ 
๓) นายปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔) นางสาววิลาวัณย์  เสาร์เพชร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ สพม.๘ ผู้ช่วยเลขานุการ 

                  

                 มีหน้าท่ี 
        ๑) ติดตามข้อมูล ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได้   

       ๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์ให้บุคลากรในส านักงานรับทราบได้ทันเหตุการณ์ ผ่านทาง
เว บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  และหรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
        ๓) แจ้ง ประสาน อ านวยความสะดวก ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ การ
เฝ้าระวัง ป้องกันการแพรร่ะบาดภายในหน่วยงานแก่บุคลากรในส านักงาน  ตามข้อส่ังการของหน่วยงานต้น
สังกัด  รวมทั้งบูรณาการงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
        ๔) ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติของส านักงานให้เป็นไปตามมาตรการ ข้อส่ังการ และ
รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
๔. คณะกรรมการด าเนินการศูนย์เฉพาะกิจฯ  ระดับสหวิทยาเขต 

      สหวิทยาเขตราชบุรี ๑  ประกอบด้วย 
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ ์ ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๖) รองผู้อ านวยการโรงเรียนคุรรุาษฎร์รังสฤษฎ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สหวิทยาเขตราชบุรี ๒  ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา กรรมการ 
๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ 
๗) รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สหวิทยาเขตราชบุรี ๓  ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร ์ ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 
๖) รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



6 
 

สหวิทยาเขตราชบุรี ๔  ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๖) รองผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สหวิทยาเขตราชบุรี ๕  ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๖) รองผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมวัดดอนตูม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สหวิทยาเขตเมืองสิงห์  ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษ ี ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม กรรมการ 
๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ 
๗) ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ กรรมการและเลขานุการ 
๘) รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สหวิทยาเขตท่าม่วง  ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุร ี ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษ ี รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรรุาษฎร์รังสรรค์ กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง กรรมการและเลขานุการ 
๖) รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด จพระศรีนครินทร์   
    กาญจนบุรี 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สหวิทยาเขตท่ามะกา  ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ ์ กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๖) รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
๑) ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขต ในการวางแผน สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ 

ให้สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค     
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของโรงเรียน 

๒) จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านความพร้อม และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต เพื่อเป็นฐานในการก าหนดแนวทางการดูแล ช่วยเหลือ 

๓) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนทางไกล ให้แก่ครูในสหวิทยาเขต 
๔) สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจฯ ระดับสหวิทยาเขต 
๕) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอให ้คณะกรรมการที ่ได ้ร ับการแต ่งต ั้ง ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท่ีในภารก ิจท่ีได ้ร ับมอบหมายให ้เป  นไปด ้วยความ 
เรียบร้อย ส าเร จตามเป ้าหมาย ว ัตถุประสงค์ของงาน  และเก ิดผลด ีแก ่ทางราชการต ่อไป 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี      มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(นายภานุวัชร แก้วล าหัด) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สหวิทยาเขตพลอยไพลนิ  ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรอืพิทยาคม กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง กรรมการ 
๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนประชามงคล กรรมการและเลขานุการ 
๗) รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สหวิทยาเขตแควน้อย  ประกอบด้วย  
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๖) รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วทิยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑




