
 
 
 
 
 

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ที ่94 /๒๕๖5 

       เรื่อง  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
(Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2565 

.......................................................... 
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

DMC (Data Management Center) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูล
สถานศึกษา ให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้องครบ ถ้วน สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ในการ
สนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงแต่ต้ังผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. ฝ่ายอำนวยการ 

    1.1 นายสมชาย รองเหลือ  ผอ.สพม.พัทลุง             ประธานกรรมการ 
    1.2 นางสุกัญญา ศิริชุม   รอง ผอ.สพม.พัทลุง            รองประธานกรรมการ 
    1.3 นางสาวปวีณ์นุช จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่   กรรมการ   
     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
    1.4 นางสาวอารีย์ เขียวชัย   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      
    1.5 นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        กรรมการและเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
    มีหน้าที ่ดังนี้ 

1.) เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกบัระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน (Data Management Center :DMC ) 
กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องแก่โรงเรียน 

2)  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน (Data Management Center 
:DMC ) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียน 

3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย 

2. เจ้าหน้าที่ข้อมูล ระดับเขตพื้นที่ (AREA_MANAGER) 
    นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่  
       ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
    มีหน้าที ่ ดังนี้ 
 1) ประสานงาน เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลระบบ DMC ระดับสถานศึกษาในสังกัด 

2) กำกับ เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

/3) ตรวจสอบ... 
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3) ตรวจสอบ และรับทราบการยืนยัน/รับรอง การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษาในสังกัด 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา (SCHOOL_DIRECTOR) 

1 นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 
2 นายเอนก  พรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน 
3 นายพชร มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน 
4 นายสมนึก  เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
5 นายปิยพงศ์ หนูดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
6 ว่าที่ ร.ท.จักรเพชร์ พรมยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 
7 นายสุรชน นิ่งดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา 
8 นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด 
9 นางสาวกาญจนา เดชสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 

10 นางกาญจุรี หมื่นอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
11 นายเพลิง ขุนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
12 นายโชต  รัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
13 นางวันดี  พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร 
14 นางกฤติกา  อินใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
15 นางรุ่งระวี  สาเหล็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุธ 
16 นายอนุกูล  ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
17 นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
18 นายโชติ  จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
19 นายเปรียญ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง 
20 นายภูวไนย รักจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 
21 นายมณ ี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง 
22 นายจำลอง เพชรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
23 นายจักรพงษ์ ทองประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
24 นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง 
25 นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
26 นางสาวนันท์รัตน์ ไพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
27 นางละออ วัชราคม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน 

 
    มีหน้าที ่ดังนี้ 

1) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   
ผ่านระบบ DMC ของโรงเรียนในความรับผิดชอบ  

2) กำกับ เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  

3) รายงานตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง     
ณ วันที่รับรองข้อมูล เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนายหัวในระดับบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management 
Center :DMC ) ของโรงเรียนไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
/เจ้าหน้าที่ข้อมูล… 
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4. เจ้าหน้าที่ข้อมูล ระดับสถานศึกษา (SCHOOL_MANAGER) 

1 นางวนิดา  ดมเด็น ครูโรงเรียนโรงเรียนกงหราพิชากร 
2 นางหัสหมะ  มุเส็มสะเดา ครูโรงเรียนโรงเรียนเขาชัยสน 
3 นางวชิลดา  คำเขียว ครโูรงเรียนโรงเรียนเขาชัยสน 
4 นางสาวจรรจิราภรณ์ หนูคงใหม่ ครูโรงเรียนควนขนุน 
5 นายกานต์ วงษ์ตั้นหิ้น ครูโรงเรียนควนขนุน 
6 นางจุรีพรรณ  จิตสวาสดิ์ ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
7 นางสาวณัชชา ฤทธิชัย ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
8 นางสาวณรัก  ดิษยธนางกูร ครูโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
9 นางนงเยาว์  สุคตะ ครูโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 

10 นางปนดา บัวแก้ว ครูโรงเรียนตะแพนพิทยา 
11 นางสาวโรยทราย เกียรติเดช ครูโรงเรียนตะโหมด 
12 นางสาวภัทริตา ขุนสามัญ ครูโรงเรียนตะโหมด 
13 นางสาวกุลณัฐ ชุมประยูร ครูโรงเรียนตะโหมด 
14 นางสาวบุญยา หอยสกุล ครูโรงเรียนตะโหมด 
15 นางสาวชญานิษฐ์ นวลสนอง ครูโรงเรียนตะโหมด 
16 นางสาวนิศาชล สูบผอม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
17 นางสาวสุนิศา ศรีหนูสุด ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
18 นางสาววณิชยา แก้วสุข ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
19 นางสาวศริวิมล ด้วงสีนวล ครูโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
20 นางสาวปิยนุช  ชูด้วง ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
21 นางหทัยทิพย์   ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร 
22 นายบุญเลิศ  สืบประดิษฐ์ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
23 นางทิพวรรณ  ชูตรัง ครูโรงเรียนปัญญาวุธ 
24 นางสิรารัตน์  บุญยัง ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
25 นางสาวหนึ่งนภา  ทองนิลภักดิ์ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
26 นางเสาด๊ะ หีมโตะเตะ ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
27 นายราเชน วรเมศว์เมธา ธุรการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
28 นางปรีชาวรรณ แก้วชูจันทร์ ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
29 นางกนิษฐา ศรีทองช่วย ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
30 นางสาวธนสิตา  ราชมนตร ี ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
31 นางสาวอุไร  นิตย์ปราณ ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
32 นางสาวิตรี อินทร์แป้น ครูโรงเรียนพนางตุง 
33 นางสาวสุมล เขียวอุ้ย ครูโรงเรียนพนางตุง 
34 นายสุชาติ เพชรกาศ ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 
35 นางวันทนีย์  หอยสกุล ครูโรงเรียนพัทลุง 
36 นางจุรีพร  ชุมแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง 
37 นางอารีรัตน์ เมืองสง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
38 นางสาวอ้อยใจ  ขุนกำแหง ธุรการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 

  
/39 นายชาติ... 
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39 นายชาติ อาษาชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง 
40 นางจงจิตร นิลวงค์ ครูโรงเรียนสตรีพัทลุง 
41 นางระเบียบ  สุขมิ่ง ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
42 นางสาวพัชรินทร์ เพชรจำรัส ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
43 นางสาวนราวดี หลิมศิริ ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน 

     
มีหน้าที ่ดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูล บันทึก แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน  
2) ตรวจสอบความครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูล ที่ถูกต้อง เป็นจริง ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดในระบบ

จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (Data Management Center :DMC ) ให้เป็นปัจจุบัน 
3) ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ยืนยันข้อมูล 
3) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล  (Data Management Center :DMC )  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการและเกิดผลดีต่อทางราชการ 

    สั่ง  ณ  วันที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(นายสมชาย รองเหลือ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 


