
 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒  

ที ่ 270/๒๕๖4 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระดับโรงเรียน 

………………………………………………………….. 
  ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ที่ 253/2564 ลง
วันที่ 24 มิถุนำยน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระดับโรงเรียน 
นั้น เนื่องจำกมีกำรปรับเพ่ิมบุคลำกร จึงให้ยกเลิกค ำสั่งดังกล่ำว  

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี  เขต ๒ โดยกลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ โดย
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรพัฒนำเครือข่ำยและบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
ส่วนกลำง สพฐ. กับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ รวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
www.kan2.go.th  โดยมีกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงภำยในและ
ภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส่วนกลำง อย่ำงเป็นระบบ มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้เข้ำถึงเครือข่ำย สร้ำงควำม
เข้ำใจแก่บุคลำกรในกำรประสำนงำน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำร ประสำนเชื่อมโยง
ประยุกต์ใช้สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง มีกำร
สร้ำง หรือ พัฒนำ หรือ น ำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ และปรับปรุง พัฒนำ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศ ระดับโรงเรียน ดังนี้ 

๑)  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต ๒ ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยอรัญ เทือกขันตี รองผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต ๒ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต ๒  กรรมกำร 
๔. นำยอำรักษ์ วิเศษสิงห์ รองผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต ๒  กรรมกำร 
๕. นำยนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ. สพป.กำญจนบุรี เขต ๒  กรรมกำร 
๖. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย/ทุกคน กรรมกำร 
๗. นำยเจษฎำ ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.   น.ส.ชนนิกำนต์  รักอำชีพ   ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำน   ให้ค ำปรึกษำ   ก ำกับ   ติดตำม    อ ำนวยประโยชน์   เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำน บรรลุผล 

             ๒)  คณะกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระดับโรงเรียน 
           รำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้ (จ ำนวน 112 คน) 

 มีหนำ้ที ่ 1) น ำเข้ำข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงส่วนกลำง สพฐ. กับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ รวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ www.kan2.go.th   
 

/2) ประยุกต.์... 
 



๒ 
 

       2) ประยุกต์ใช้ข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับกำรบริหำร ประสำนเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สำรสนเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง  
                 3) สรุปรำยงำนผลกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำน 

   ทั้งนี ้ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป  

                                                สั่ง  ณ  วันที่  7  กรกฎำคม ๒๕๖4 

     
                         ว่ำที่ร้อยตรี  

                                                           (สุรสิทธิ์    ถิตย์สมบูรณ์)  
                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 



ที่ โรงเรียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง
1 71020035 วัดเขาสามสิบหาบ นางสาว มะลิษา สุดเพียร ครูผู้ช่วย
2 71020036 บ้านหนองหิน นางสาว นภัสนันฐ์ เรืองกระจ่าง ครู
3 71020036 บ้านหนองหิน นางสาว วราภรณ์  ใจร่ืน ครู
4 71020036 บ้านหนองหิน นางสาว นภัสนันฐ์ เรืองกระจ่าง ครู
5 71020037 บ้านเขาช่อง นางสาว เบญจพร วงเวียน ครูผู้ช่วย
6 71020037 บ้านเขาช่อง นางสาว สินีนาฏย์ สนธิ ธุรการโรงเรียน
7 71020038 วัดเขาใหญ่ นางสาว ศรีพรรณ รักงาม ครู
8 71020039 บ้านชายธูป นาย จีรพัฒน์ บุญประเสริฐ ครูผู้ช่วย
9 71020041 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นาย ภูทัด จันทร์พัชรินทร์ ครู
10 71020042 วัดดอนขมิ้น นาง กรรณิกา หอมจันทร์ดี ครู
11 71020043 วัดทุง่มะกรูด นางสาว ฉัตรฑริกา โสภา ครูผู้ช่วย
12 71020044 บ้านทุง่ประทุน นาย ศิริวัฒน์ แก้วขาว ครู
13 71020045 วัดดอนชะเอม นางสาว ปัญจรัศม์ ธรรมดา ครู
14 71020046 บ้านบึงวิทยา นาย วรรษฑีระ ปานบุตร ครู
15 71020046 บ้านบึงวิทยา นางสาว สกุนา อรชร ครูอัตราจ้าง
16 71020047 บ้านหนองตาแพ่ง นาย วีระยุทธ ลินลา ครูอัตราจ้าง
17 71020048 บ้านรางกระต่าย นางสาว ขวัญตา มีพันธ์ศรี ครู  คศ.2
18 71020049 บ้านหนองตาคง นาย สามารถ แก้ววิชิต ครู
19 71020050 วัดตะคร้้าเอน นาง ศศิตา เพลินจิต รองผู้อ้านวยการโรงเรียน

20 71020051 วัดส้านักคร้อ นางสาว สิรินภา ศิริปรุ ครู
21 71020052 บ้านหนองลาน นาย นายวัชระ คล้ายทอง ครู ค.ศ.1
22 71020054 บ้านท่ามะกา นางสาว กุลริศา ศรีโมรา ครู
23 71020055 วัดคร้อพนัน นาย จักรกฤษ ส้าราญ ครูผู้ช่วย
24 71020056 วัดกระต่ายเต้น นางสาว ชื่นนภา นาวารี ครู
25 71020057 วัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร' นางสาว นิชาภา วอนเพียร ครู
26 71020058 วัดใหม่เจริญผล นางสาว ธัญวรรณ เวชวงศ์ ครู คศ.1
27 71020059 บ้านท่าพะเนียง นางสาว จุฬาลักษณ์ ประทุมวงษ์ ธุรการโรงเรียน
28 71020060 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ นางสาว ศุภนิดา มีทรัพย์มาก ธุรการโรงเรียน
29 71020061 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) นางสาว กรรณิการ์ เนื้อแตงเย็น ธุรการโรงเรียน
30 71020063 วัดดงสัก นางสาว ศิริรัตน์ เกษมเทวินทร์ ครู
31 71020064 วัดพระแท่นดงรัง นาง วนิดา มัชวงค์ ครู
32 71020064 วัดพระแท่นดงรัง นาง พรรณรัตน์ ธิติมาธัญญากุล ครู

แนบท้ำยค ำสั่ง สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ที ่270/2564 ลงวันที ่กรกฎำคม 2564 เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบและ     
เครือขำ่ยขอ้มลูสำรสนเทศ ระดบัโรงเรียน



ที่ โรงเรียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง
33 71020065 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร นางสาว วรรณณิภา นิลวงษ์ ครู
34 71020066 บ้านดอนรัก นางสาว ภรณ์ทิพย์  ห อมจันทร์ ธุรการโรงเรียน
35 71020067 บ้านหนองกรด นาย นายนิธิพัส พงศ์พรพสุ ครู
36 71020068 วัดห้วยตะเคียน นางสาว สุภาพร ทองค้า ครูผู้ช่วย
37 71020069 วัดหนองโรง นาง ศิริพิชชา พงศ์พรพสุ ครูอัตราจ้าง
38 71020070 วัดเขาสะพายแร้ง นาง นวกานต์ มณีศรี ครู
39 71020071 วัดสนามแย้ นางสาว หนึ่งฤทัย สอนใจ ธุรการโรงเรียน
40 71020072 บ้านดอนเขว้า นาย วันเฉลิม แย้มยิ้ม ครู
41 71020073 วัดหนองพลับ นาย สัจจเทพ เสนีรัตน์ พนักงานราชการ
42 71020074 วัดท่ากระทุม่ นางสาว กมลวรรณ มีสุข ครูผู้ช่วย
43 71020075 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) นางสาว อัญชลี ใจรู้รอบ ครูผู้ช่วย
44 71020076 วัดหนองลาน นางสาว อัจฉราภรณ์ ศรีกิตติกาญจน์ ธุรการโรงเรียน
45 71020077 บ้านจันทร์ลาดวิทยา นางสาว อธิชา คงทน ครูอัตราจ้าง
46 71020078 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที ่142 นางสาว ลลิดา กุลสุวรรณ ครู
47 71020079 วัดหนองไม้แก่น นาง กนิษฐิกา ไวทยะชัยวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
48 71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' นางสาว กรร ทิมา บัณฑิตทอง ครู
49 71020080 วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' นาย วสันต์ แจ้งแสง ครู 
50 71020081 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ นางสาว อัจฉรา  แผนกุล ครู
51 71020081 บ้านหนองซ่อนผ้ึงผดุงวิทย์ ว่าทีร้่อยตรี จุมพล เอื้องเพ็ชร์ ครู ค.ศ.1
52 71020082 ประชาวิทยาคาร นาย วงศกร คล้ายแดง ครูผู้ช่วย
53 71020084 บ้านดอนตาลเส้ียน นาย สายชล โสชาติ ครู คศ.1
54 71020084 บ้านดอนตาลเส้ียน นางสาว กวินนา สืบสาย ครูผู้ช่วย
55 71020085 บ้านอุโลกส่ีหมื่น นางสาว นุจรินทร์ เกียรติอมรเวช ครู
56 71020086 วัดดอนเจดีย์ นาย สิทธิพร อินทะจักร์ ครู คศ.1
57 71020087 วัดบ้านน้อย นางสาว การเกด ขวัญอ่อน ธุรการโรงเรียน
58 71020090 วัดสาลวนาราม นางสาว ธนิษฐา อาษากิจ ธุรการโรงเรียน
59 71020091 บ้านบ่อหว้า นางสาว วรรณวิษา วุฒิเอก ธุรการโรงเรียน
60 71020092 บ้านหนองโพธิ์ นางสาว ทรายฝัน เพลงปาน ธุรการโรงเรียน
61 71020093 บ้านดอนมะขาม นางสาว อันตรา เตือนจิตต์ ธุรการโรงเรียน
62 71020094 วัดทุง่สมอ นาง ช่อเพชร เนตรแก้ว ครูช้านาญการ
63 71020095 บ้านดอนสระ นาย อนุภัทร เซ่ียงฝู ธุรการโรงเรียน
64 71020097 วัดบ้านทวน ร้อยตรี อดิศร วิเศษสิงห์ ครูผู้ช่วย
65 71020098 วัดพังตรุ นางสาว ชัญญา สังขฤทธิ์ ครู
66 71020099 บ้านบ่อระแหง นางสาว พลอยเพชร ก้าเหนิดเพชร ครู
67 71020100 บ้านโป่งกูป นาง สุรีพร ปานโต ครู



ที่ โรงเรียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง
68 71020102 บ้านกระเจา นางสาว กรรณิกา เหล่าปาสี ธุรการโรงเรียน
69 71020102 บ้านกระเจา นางสาว พรพรรณ เครือน้อย ครูช้านาญการ
70 71020103 วัดเบญพาด นางสาว ภาวิกา นพคุณ ครูพีเ่ล้ียง
71 71020103 วัดเบญพาด นางสาว สิริภา ปลาทอง ครู
72 71020105 บ้านโคราช นาย ธนาคาร ทองนุ่ม ธุรการโรงเรียน
73 71020106 บ้านดอนเตาอิฐ นางสาว ปรัศมน ท้าวสัน ครูผู้ช่วย
74 71020107 บ้านหนองจอก นางสาว วัชรา แก้วประชา ครู
75 71020108 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที ่105 นาย กาญจนเทพ ทองนุ่ม ครูจ้างสอน
76 71020109 วัดห้วยสะพาน นางสาว สมจิต ด้วงเดช ธุรการโรงเรียน
77 71020110 วัดนาพระยา นางสาว ฉัตรทริการ์ พุฒเอก ธุรการโรงเรียน
78 71020113 บ้านห้วยด้วน นางสาว ภาณุมาศ แต่แดงเพชร ธุรการโรงเรียน
79 71020114 บ้านวังรัก นาย ชาญณรงค์ โคกแก้ว ธุรการโรงเรียน
80 71020115 บ้านหลุมหิน นาย สันติ สว่างเมฆ ครู คศ.1
81 71020117 บ้านสระลุมพุก นางสาว นุชจรี จินดากูล ครู
82 71020118 เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) นางสาว ดรุณี เรืองสีเหมือน ธุรการโรงเรียน
83 71020183 วัดดอนแสลบ นาย จิรศักด์ิ บุญจิตต์ ครู
84 71020185 วัดหนองปลิง ว่าทีร้่อยตรี ไพศาล แสวงหา ครูช้านาญการ
85 71020185 วัดหนองปลิง ว่าทีร้่อยตรีหญิงนาตลดา พานแก้ว ธุรการโรงเรียน
86 71020185 วัดหนองปลิง นางสาว จันทนี วาจาอ่อน ครูช้านาญการ
87 71020186 วัดเขารักษ์ นางสาว รุจิรัศมิ์ พรหมมา ครู
88 71020187 บ้านตลุงใต้ นาย กษิด์ิเดช สวัสด์ิฐิติเลิศ ครูผู้ช่วย
89 71020188 บ้านพนมนาง นาย อาทิตย์ จรเข้ ครูอัตราจ้าง
90 71020188 บ้านพนมนาง นางสาว ศศิธร สาหร่าย ธุรการโรงเรียน
91 71020189 บ้านหนองนางเล้ิง นางสาว กมลชนก อุ่นแก้ว ครูผู้ช่วย
92 71020190 บ้านวังไผ่ นางสาว ลลิตา สมนึก ครู
93 71020191 บ้านหนองตายอด นาย ปราโมทย์ เชื้ออยู่ ธุรการโรงเรียน
94 71020192 บ้านอ่างหิน นาย ศตวรรษ ตันเจริญ ครูอัตราจ้าง
95 71020192 บ้านอ่างหิน นางสาว ศลีพร ประยูรไทย ธุรการโรงเรียน
96 71020193 บ้านนาใหม่ นาย สมเจตน์ เชื้อวงษ์ ธุรการโรงเรียน
97 71020194 บ้านไผ่สี ว่าทีร้่อยเอก เมธี ทองรอด ผู้อ้านวยการโรงเรียน
98 71020194 บ้านไผ่สี นาย เอกพล กนกศรีวิเชียร ธุรการโรงเรียน
99 71020195 บ้านห้วยยาง นาย เฉลิมพงศ์ วงศ์ประกายศรี ครู
100 71020196 บ้านสระจันทอง นาย ณัฐพงษ์ แสงวรราช ธุรการโรงเรียน
101 71020196 บ้านสระจันทอง นางสาว ปรัศมน ท้าวสัน ครูผู้ช่วย
102 71020197 วัดสระลงเรือ นาย โพธิกุล ไชยมงคล ครู



ที่ โรงเรียน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง
103 71020198 บ้านหนองเจริญสุข นางสาว ชุติมา ต่อแก้ว ครู
104 71020199 เมตตาจิตต นาย กิตติพันธ์ เมฆอุตส่าห์ ครู คศ.1
105 71020200 บ้านห้วยลึก นาย วัชระ วิชัยวงค์ ครูอัตราจ้าง
106 71020201 บ้านเขาศาลา นางสาว วาสนา พงษ์พัว ครู คศ.1
107 71020201 บ้านเขาศาลา นางสาว กาญจนา ทวีศรี ธุรการโรงเรียน
108 71020202 บ้านทุง่มังกะหร่า นางสาว ณภาภัช เชื้อทอง ธุรการโรงเรียน
109 71020203 บ้านทัพพระยา นาย ธรรมวิทย์ บุษบา ครูผู้ช่วย
110 71020204 บ้านเขากรวด นางสาว วิไลวรรณ ผิวเกล้ียง ธุรการโรงเรียน
111 71020206 บ้านซ่อง นาย ศุภวิชญ์ นกด้า ครูผู้ช่วย
112 71020207 บ้านไพรงาม นางสาว นาฎอนงค์ โคกค้า ธุรการโรงเรียน
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