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ที ่๑๙๐ /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 และ 4   

ปีการศึกษา  2563 
     

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Data management Center  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไป
ประมวลผล พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงไป
ยังระบบสารสนเทศอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ประสานงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1. นางเพียงแข  ชิตจุ้ย   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางจ าเรียง  ใจกว้าง   รองประธานกรรมการ 

4. นางสุลีพร  ดีทอง   กรรมการ 
 5. นายณรงค์  ศิริยงค์   กรรมการ 
 6. นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
 7. นายพิชัย  บุญชูประภา  กรรมการ 
 8. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวอัญชรีย์ มีแสง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลนักเรียน  มีหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนรายบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
และ 4  ให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านระบบ Data management Center  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 
 2. นายศรีสุวรรณ  บรมสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 
 3. นางสาวจตุพร เฝือชัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 
 4. นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 
 5. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 
 6. นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 
 7. นายชนกันต์  ชูข า   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 
 8. นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 
 9. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8 
 10. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 
 11. นายเดชศรี  สุวิรัตน์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 10 
 12. นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 
 
 



 
 13. นายเจนณรงค์  พันทวี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 
 14. นางอังคณา  จงรักวิทย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 
 15. นางยุพาพร  เกิดขุมทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 
 16. นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 
 17. นางสาวนฤมล  สาริขา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 
 18. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 
 19. นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 
 20. นางอารมย์  เทพเกื้อ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 
 21. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6 
3. คณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนย้ายเข้าและย้ายออกระหว่างปี  มีหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนย้ายเข้าเรียนและ
นักเรียนย้ายออกระหว่างปี  ให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านระบบ Data management Center  ประกอบด้วย 

1. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง 
2. นายจตุพล  บุนนาค 

4. คณะกรรมการบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงนักเรียน  มีหน้าที่บันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงของนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ให้ถูกตอ้งครบถ้วน ผ่านระบบ Data management Center  ประกอบด้วย  
 1. นางสาวปาลินี  เพชรทอง 
 2. นางสาวปัทมา  ใจชื่น  
 3. นางสาวกรธิดา  กิมาคม 

4. นางอัญวีณ์  หนูอุไร    
 5. นางสาวพัชริณี  สมผล  

6. นางกวินนาฏ  อินทจันทร์ 
๗. นางสาวภมร สุขศรีแก้ว 

5. คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  มีหน้าที่ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จ านวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
ให้ครบถ้วนถูกต้อง  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง 

2. นายจตุพล  บุนนาค 
 
จึงขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ  เพ่ือเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

      สั่ง  ณ วันที่  26  มิถุนายน  2563 
 
                                                                                            

                                                                              
               (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 


