
 
 
 
 
ท่ี  ศธ. 04127/ว1919                                                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 
                                                    ถนนไกรเพชร  อ.เมืองราชบุรี    70000 
 

                                                       8   พฤษภาคม  2558 

เรื่อง    การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช1งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา  (SMIS)                                          
          ผ;านระบบ Data  Management  Center   

เรียน   ผู1อํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกโรงเรียน   

สิ่งท่ีส;งมาด1วย   1. ตารางอบรมการปฏิบัติการ             จํานวน     1   ฉบับ 
                    2. รายละเอียดรุ;นท่ีเข1ารับการอบรม     จาํนวน     1   ฉบับ 
                    3. แบบเก็บข1อมูลนักเรียนรายบุคคล     จํานวน     1   ฉบับ 
                    4. แบบกรอกเด็กซํ้าซ1อน  และเด็กติด G (ไม;มีเลข 13 หลัก)  จํานวน    1    ฉบับ 

             ด1วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ        
การใช1งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา เพ่ือใช1ในการจัดเก็บข1อมูลโรงเรียน ข1อมูลนักเรียน ข1อมูลบุคลากร 
             ในการนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ขอให1โรงเรียนดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดเก็บข1อมูลโรงเรียน  ข1อมูลทะเบียนนักเรียน  รหัสประจําบ1าน  ข1อมูลบุคลากร ข1อมูลเด็กด1อย  
โอกาส  เด็กขาดแคลน  น้ําหนักส;วนสูง  และประวัติครอบครัวให1เปOนปPจจุบัน 

2. แจ1งเจ1าหน1าท่ีผู1รับผิดชอบงานจัดเก็บข1อมูลนักเรียนรายบุคคลท่ีทําอยู;เดิม จํานวน 1 คน 
 เข1าร;วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรายละเอียดและตารางการอบรมท่ีแนบ   
     3. ดําเนินการกรอกข1อมูลโรงเรียน ข1อมูลนักเรียนท่ีมีตัวตนจริงอยู;ในโรงเรียนท้ังหมด และข1อมูลบุคลากร  
ให1เปOนปPจจุบันถูกต1องครบถ1วนตามแบบ  ท่ีเว็บไซตQ  http://portal.bopp-obec.info/obec58   
หมดเขตภายในวันท่ี  10 มิถุนายน  2558 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และดําเนินการต;อไป   
 

                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
  
 
 
กลุ;มนโยบายและแผน 
โทร. 0–3232–6013 
โทรสาร  0–3232–1915            

 

(นายยรรยงคQ  เจริญศรี) 
รองผู1อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน 

ผู1อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

  



    
รายละเอียดข�อมูลที่ต�องนําไปประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

 
1. นําเครื่องคอมพิวเตอรQ และรายละเอียดข1อมูลนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู;จริงในโรงเรียน ป_การศึกษา 2556 และ 2557               

เพ่ือกระทําการกรอกข1อมูลตามความเปOนจริงได1อย;างถูกต1องครบถ1วน 
2.   สํารวจข1อมูล โดยเน�นรายการข�อมูล 32 รายการ  ได1แก;  1. ชื่อสกุลเด็กนักเรียน   2. เลขประจําตัว   
      ประชาชน 13 หลัก    3. รหัสประจําบ1าน     4. รหัสประจําตําบล     5. วันเดือนป_เกิด  6. สัญชาติ  7. เชื้อชาติ         

8. ศาสนา   9. น้ําหนัก   10. ส;วนสูง   11. ความพิการนักเรียน   12. ระยะทางจากบ1านถึงโรงเรียน   13. วิธีการ
เดินทางมาเรียน   14. ชั้นเรียนปPจจุบัน   15.  เลขประจําตัวนักเรียน   16.  ป_การศึกษา    17. ข1อมูลเด็กซํ้าซ1อน        
18.  ข1อมูลเด็กไม;มีเลข 13 หลัก   19. ชื่อสกุล บิดา - มารดา     20. เลขประจําตัวประชาชน บิดา - มารดา        
21. ไฟฟaาโรงเรียน  22. โทรศัพทQ   23. น้ําประปา   24. อินเทอรQเน็ต   25. โรงเรียนในฝPนรุ;น... 26. เปOนท่ีตั้งศูนยQ
เครือข;าย....    27. เลขบัตรประชาชนครู   28. ชื่อสกุลครู    29. วันเดือนป_ท่ีบรรจุครั้งแรก  30. วันเดือนป_เกิดครู    
31.  ตําแหน;งปPจจุบัน วิชาเอก    32.  วันเดือนป_ ท่ีเริ่มเปOนครู  วุฒิท่ีจบ 

3.   ระบบการทํางานของโปรแกรมท่ีจะอบรมประกอบด1วย 5 ระบบ  ดังนี้ 
       3.1  การจัดระบบข1อมูลนักเรียน 
       3.2  ระบบงานโรงเรียน 
       3.3  ระบบงานกิจการนักเรียน 
       3.4  ระบบงานบุคลากร 

4.   ให1นําปลั๊กไฟคอมพิวเตอรQ คียQบอรQด  เมาสQ  พร1อมจอคอมพิวเตอรQมาด1วย  
 

(เน่ืองจากมีข�อจํากัดเร่ืองสถานท่ี และงบประมาณ ตลอดจนเพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรมได�รับ
ความรู�อย/างท่ัวถึง ให�สถานศึกษาส/งบุคลากรท่ีเป3นผู�รับผิดชอบในการจัดทําข�อมลูเข�ารับ
การอบรมเพียง 1 คนเท/าน้ัน โดยทางเจ�าหน�าท่ีจะเป3นพ่ีเลี้ยงดูแลการจัดทําข�อมลูตลอดการ
อบรม หากมาเกินกว/าท่ีระบุ  ทางเขตฯต�องขออภัยท่ีไม/สามารถให�เข�าร/วมประชุมได�) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู�เข�ารับการอบรมพัฒนาระบบข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ณ  ห�องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 รุ/น 1  วันท่ี  26  พฤษภาคม  2558 

 

ลําดับ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

1 อนุบาลเมืองราชบุรี      

2 วัดแคทราย      
3 วัดเจติยาราม      
4 วัดห1วยไผ;      
5 วัดน้ําพุ      

6 วัดเขาวัง      

7 อนุบาลราชบุรี      
8 วัดโพธิ์ราษฎรQศรัทธาธรรม      

9 วัดดอนตลุง      

10 วัดเกาะลอย (ชุณฯ)      
11 วัดบางกระ      

12 วัดบางลี่      
13 วัดพิกุลทอง      
14 อนุบาลปากท;อ      
15 ไทยรัฐวิทยา 64      
16 วัดเขาปjkนทอง      
17 อนุบาลจอมบึง      
18 บ1านจอมบึง      
19 บ1านเบิกไพร      
20 ชุมชนวัดรางบัว      
21 วัดด;านทับตะโก      

22 บ1านทุ;งกระถิน      
23 มหาราช 7      
24 รุจิรพัฒนQ      
25 บ1านท;ามะขาม      
26 อนุบาลสวนผึ้ง      
27 สินแร;สยาม      

 
 
 
 
 



 
 

 
รายช่ือผู�เข�ารับการอบรมพัฒนาระบบข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ณ  ห�องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 รุ/น 1  วันท่ี  26  พฤษภาคม  2558 

 

ลําดับ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

28 บ1านตะโกล;าง      

29 ชุมชนบ1านบ;อ      

30 บ1านโปlงกระทิงบน      
31 บ1านโปlงกระทิงล;าง      
32 บ1านลําพระ      
33 อนุบาลบ1านคา      

34 บ1านบึง      

35 วัดหนองพันจันทรQ      
36 บ1านห1วยผาก      
37 ธรรมศาสตรQ – จุฬา2      

38 บ1านสวนผึ้ง      
39 วัดปากท;อ      
40 วัดแจ1งเจริญ      

 41 วัดพเนินพลู      
42 อนุบาลวัดเพลง      
43 กลุ;มนักข;าวหญิง 2 (บ1านบ;อหวี)      
44 วัดสันติการาม      
45 บ1านห1วยศาลา      
46 วัดปากช;อง      
47       
48       
49       
       
       
       
       
       
       

 
 



 
รายช่ือผู�เข�ารับการอบรมพัฒนาระบบข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ณ  ห�องประชุมลีลาวดี (สปจ. เดิม)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 รุ/นท่ี  2 วันท่ี  27 พฤษภาคม  2558 

 

ลําดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

1 วัดใหญ;อ;างทอง      

2 วัดทุ;งหญ1าคมบาง      
3 วัดไผ;ล1อม     
4 บ1านหนองไผ; (ปากท;อ)      
5 วัดปlาไก;      

6 บ1านหนองนกกะเรียน      

7 วัดนาขุนแสน      
8 วัดอรัญญิกาวาส      

9 วัดโพธิ์ดก      

10 วัดบ1านโพธิ์      
11 วัดหนามพุงดอ      
12 วัดอรุณรัตนคีรี     
13 วัดห1วยหมู      
14 วัดเขาถํ้ากุญชร      
15 บ1านทุ;งน1อย      
16 วัดหนองกระทุ;ม (เมือง)      
17 บ1านหนองนางแพรว      
18 วัดดอนแจง      
19 วัดดอนตะโก      
20 วัดท1ายเมือง      

21 วัดห1วยตะแคง      
22 บ1านเขากรวด      
23 วัดโสดาประดิษฐาราม      
24 วัดประเสริฐราษฎรQ

รังสรรคQ 
     

25 วัดบ1านกล1วย        
26 น้ําตกห1วยสวนพลู      

 
 
 



 
 

รายช่ือผู�เข�ารับการอบรมพัฒนาระบบข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ณ  ห�องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 

รุ/นท่ี  2 วันท่ี  27 พฤษภาคม  2558 
 

ลําดับ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

27 วัดใหม;ราษฎรQบํารุง 
เจริญธรรม 

     

28 วัดโคกพระเจริญ      
29 วัดยางงาม      
30 บ1านเขาถํ้า      
31 บ1านหนองบัวหิ่ง      

32 บ1านไพรสะเดา      

33 บ1านขาถ;าน      
34 วัดราษฎรQสมานฉันทQ      

35 วัดพิบูลวนาราม      

36 ชุมชนวัดทุ;งหลวง      
37 บ1านพุคาย      

38 บ1านหนองน้ําใส      
39 วัดสนามสุทธาวาส      
40 บ1านหนองวัวดํา      
41 บ1านห1วยยางโทน      
42 บ1านหนองกระทุ;ม (จอมบึง)      
43 วัดสว;างอารมณQ      
44 บ1านโปlง      
45 บ1านห1วยท;าช1าง      
46 วัดช;องลาภ      
47       

       
       
       
       

 
 
 
 



รายช่ือผู�เข�ารับการอบรมพัฒนาระบบข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ณ  ห�องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 

 รุ/นท่ี 3 วันท่ี  28  พฤษภาคม  2558 
 

ลําดับ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

1 บ1านอ;างหิน      

2 บ1านไทรงาม      
3 บ1านท;ายาง      
4 บ1านหนองสีนวล      
5 วัดเขาไก;แจ1      

6 บ1านหนองขาม      

7 วัดหนองตาหลวง      
8 บ1านชัฎเจริญ      

9 วัดท;าโขลง      

10 วัดศาลเจ1า      
11 วัดเกตุน1อย      

12 วัดหัวปlา      
13 วัดวันดาว      
14 วัดดอนทราย      
15 บ1านเขาช1าง      
16 บ1านเขาพระเอก      
17 บ1านมณีลอย      
18 บ1านนาคอก      
19 วัดอัมพวัน      
20 บ1านหินสี      
21 บ1านหินสี (สาขาบ1านลานคา)      

22 บ1านหนองตาเนิด      
23 บ1านหนองไผ; (จอมบึง)      
24 บ1านรางม;วง      
25 บ1านตลาดควาย      
26 วันครู 2503      
27 บ1านหนองแร1ง      
28 บ1านหนองปรือ      

 
 

 
 



 
รายช่ือผู�เข�ารับการอบรมพัฒนาระบบข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ณ  ห�องประชุมลีลาวดี (สปจ. เดิม)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
รุ/นท่ี 3 วันท่ี  28  มิถุนายน  2558 

 

ลําดับ โรงเรียน ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

29 วัดหนองบัวค;าย      

30 บ1านโกรกสิงขร      

31 บ1านหนองไก;เถ่ือน      

32 บ1านหุบพริก      
33 บ1านพุม;วงราษฎรQบํารุง      
34 บ1านทุ;งแฝก      
35 บ1านทุ;งแจง      

36 บ1านวังปลา      

37 วัดศรัทธาราษฎรQ      
38 วัดเกาะศาลพระ      

39 วัดเวียงทุน      

40 บ1านหนองหม1อข1าว      
41 บ1านกล1วย      
42 วัดรางเสน;หQนครจันทรQ      
43 บ1านร;องเจริญ      
44 ประชาพัฒนาวิทยQ      
45 วัดยอดสุวรรณคีรี      
46       
47       
       
       
       

       
       
       

 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู�เข�ารับการอบรมพัฒนาระบบข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ณ  ห�องประชุมลีลาวดี (สปจ. เดิม)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 รุ/นท่ี  4 วันท่ี  29  มิถุนายน  2558 

 

ลําดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

1 บ1านหนองลังกา      

2 บ1านหนองจอก      
3 บ1านเก;าต1นมะค;า      
4 ชุมชนวัดคูบัว      
5 วัดนาหนอง      

6 วัดใหม;นครบาล      

7 วัดโพธิ์ราษฎรQบูรณะ      
8 วัดคุ1งกระถิน      

9 จันทคามวิทยา      

10 วัดเหนือวน      
11 บ1านเขาอีส1าน      
12 วัดหนองกระทุ;ม (ปากท;อ)      
13 วัดโพธิ์ศรี      
14 บ1านหัวเขาจีน      
15 บ1านพุเกตุ      
16 วัดวังมะนาว      
17 บ1านยางคู;      
18 สีวะรา      
19 บ1านแม;ประจัน      
20 วัดวิมลมรรคาราม      
21 วัดหนองบัว      

22 บ1านบ;อตะคร1อ      
23 วัดนาสมอ      
24 บ1านห1วยยาง      
25 วัดสูงเนินราษฎรQบํารุง      
26 บ1านพุแค      
27 บ1านหนองขนาก      
28 วัดชัฎใหญ;      
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ลําดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ 

29 บ1านหนองศาลเจ1า      

30 วัดปlาเขาสัมมะงา      
31 บ1านหนองปากชัฎ      
32 บ1านรางเฆ;      
33 บ1านพุตะเคียน      

34 บ1านสันดอน      

35 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล      
36 บ1านปากสระ      

37 บ1านทุ;งศาลา      

38 บ1านมะขามเอน      
39 สมนึกวิทิศวรการ      

40 วัดเขากลิ้ง      
41 บ1านชัฎหนองหมี      
42 บ1านพุบอนบน      
43 โรตารี่ 1 บ1านพุน้ําร1อน      
44 โรตารี่ 1 (สาขาบ1านพุหิน)      
45 บ1านหนองโก      
46 บ1านโปlงเจ็ด      
47       
48       
49       

50       
       
       

 


