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สรุปข้ันตอน การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)  
ระยะสิ้นปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
(ด าเนินการได่ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป) 

……………………………………….. 
 

1. เข้าเว็บไซต์ส าหรับรายงาน https://portal.bopp-obec.info/obec61/     
2. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่นช่ือผู้อ านวยการโรงเรียน , รอง ผอ.ร.ร. ฯลฯ 
3. ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีผิด ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เช่น ช่ือ – สกุล , 
 เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, ช้ันเรียน, เลขประจ าตัวน.ร., ย้ายเข้า – ย้ายออก, ออกกลางคัน, จ าหน่าย, ฯลฯ  
 ส าหรับเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักท่ีผิด  หากต้องการแก้ไข ให้ส่งส าเนาบัตร ปชช.ใหม่ แจ้งมาท่ี 
 wanyasomboon@gmail.com  โดยระบุช่ือ – สกุล ช้ันเรียนให้ครบถ้วน 
4. ข้อควรระวัง จากข้อ 3. ปัจจุบันนักเรียนท่ีเข้าเรียน / ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และเข้าสอบปลาย 
 ภาคเรียนปีการศึกษา 2561  เมื่อสอบปลายภาคแล้ว  ผู้ปกครองมีความประสงค์จะย้ายไปศึกษาต่อท่ีอื่น 
 --> ห้ามย้ายออกจาก ระบบ DMC เด็ดขาด  ให้คงสภาพไว้ก่อน  จะย้ายออกได้ต่อเมื่อ ระบบ DMC  
 ปีการศึกษา 2562 เปิดระบบให้ด าเนินการ  (ประมาณเปิดเทอม 16 พฤษภาคม 2562) ส่วนรายละเอียด 
 เป็นเอกสารการย้ายตามระเบียบราชการ สามารถด าเนินการได้ตามปกติ  หากย้ายออกข้อให้ ด าเนินการ 
 ย้ายกลับเข้ามาในระบบ DMC ทันที 
5. จัดท าข้อมูลในหัวข้อ 3.2 ข้อมูลส้ินปีการศึกษา   
 ---> 3.2.2 สอบได้สอบตกส้ินปีการศึกษา  ---> 3.2.2.1 สอบตก ซ้ าช้ัน   ---> ข้อ 3.2.2 สอบได้ เรียนจบ   
6. ในหัวข้อ 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 ไม่ต้องด าเนินการ 
7. นักเรียนท่ีจะเข้าเรียนใหม่/หรือย้ายมาจากท่ีอื่น ท่ีจะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 ยังไม่ต้องน าเข้า 
 ระบบ DMC  
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รายละเอียดการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบคุคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2561 
....................................................... 

 

 สามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ท่ี http://portal.bopp-obec.info/obec61/ โดยใช้รหัสผ่านเดิมท่ีมีอยู่ 
หรือส าหรับเจ้าหน้าท่ีใหม่ให้สมัครและแจ้งเขตพื้นท่ีการศึกษาให้อนุมัติการใช้งาน username ของโรงเรียน 
 ล าดับการท าข้อมูลส้ินปี 2561 ให้ปฏิบัติตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. กรอกข้อมูลของ Username ให้ครบถ้วน ได้แก่ Email (ในอนาคตจะใช้ส่งเตือนแจ้งการย้ายเข้า
ย้ายออก  และเปล่ียนรหัสผ่าน) , เบอร์โทรศัพท์ (หากใครไม่ประสงค์จะใส่เบอร์ส่วนตัว ให้ใส่เป็นเบอร์ท่ีท างาน
ท่ีสามารถติดต่อได้) 
 2. เจ้าหน้าที่โรงเรียน ให้แก้ไขข้อมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียน หากมีอยู่แล้ว 
ไม่ต้องด าเนินการ  แก้ไขข้อมูลท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ ช้ันเรียนท่ีเปิดสอน และจ านวนห้องในแต่ละช้ัน และข้อมูล
อื่นๆ ใหถู้กต้องเป็นปัจจุบัน 
 3. ท าข้อมูลนักเรียนให้ครบจ านวนนักเรียนที่สอบปลายภาคเรียน 2561 
  1) ย้ายเข้า นักเรียนให้ครบ จ านวนตอนสอบปลายภาคที่โรงเรียน สิ้นปีการศึกษา 2561 
หากไม่สามารถย้ายเข้าโดยข้ึนตัวแดงว่า "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" ให้กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ในเมนู 
เพิ่มนักเรียน  เด็กนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562 (ไม่ได้สอบเทอม 2/2561 ที่โรงเรียนเรา) ห้าม 
ย้ายเข้าหรือเพิ่มเด็ดขาด หากย้ายเข้าหรือเพิ่มไปแล้ว ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ให้ท าการลบทุกคน 
  2) ย้ายออก นักเรียนท่ีไม่มีตัวตน หรือย้ายออกก่อนสอบปลายภาคท่ีโรงเรียน เมื่อส้ินปี 
การศึกษา 2561 ส าหรับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาที่โรงเรียนเราหลังจากการสอบเทอม 2/2561  
ห้ามท าการย้ายออกเด็ดขาด  หากย้ายออกผิดต้องย้ายเข้ากลับมาทันท ี
  3) ออกกลางคัน/จ าหน่าย นักเรียนท่ีออกก่อนสอบปลายภาคท่ีโรงเรียนส้ินปีการศึกษา 

เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาที่โรงเรียนเรา  หลังจากสอบเทอม 2/2561 เสร็จแล้ว 
ห้ามท าการจ าหน่ายจบชั้นสูงสุดเด็ดขาด  หากจ าหน่ายผิดต้องย้ายเข้ากลับมาทันท ี
  4) ท าข้อมูลสอบได้ สอบตก สิ้นปีการศึกษา 2561 ในเมนปูรับปรุงข้อมูล โดยสามารถ
บันทึกซ้ ากี่ครั้งก็ได้  จนเห็นว่าถูกต้องแล้ว  เด็กจะไม่ได้ออกหรือเล่ือนช้ันไปจริง เพียงแค่ต้ิกนับสถานะ น าไป
ออกรายงานเท่านั้น  โรงเรียนที่ท าการย้ายออกนกัเรียนชั้นสูงสุดโดยคิดว่าคือการท าจบการศึกษา ให้ย้าย
เข้ากลับมาเองทีละคน ไม่มีการกู้ข้อมูลใดๆ เพราะข้อมูลสิ้นปีการศึกษาให้นับตัวเด็กที่อยู่ สอบปลายภาค
เรียนที่ 2/2561  
  “หลังจากปิดรอบข้อมูลสิ้นปีการศึกษาจะถูกส่งต่อไปยัง โปรแกรมระบบบริหาร
สถานศึกษา (EMIS) , โปรแกรมคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) ฯลฯ หากจ านวนนักเรียนไม่ครบในรอบนี้  
จะท าให้ข้อมูลที่น าไปกรอกโปรแกรมที่เก่ียวข้อง จะไม่ครบตามไปด้วย และจะไม่สามารถเพิ่มหรือ เอา
นักเรียนออกในโปรแกรมนั้นได้  ในรอบนี้จึงต้องท าข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง” 
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กรอกข้อมูล Username 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานของฉัน 

 
 
 แก้ไขข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ให้ตรงกับท่ีใช้งานจริง (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากไม่
ประสงค์จะใส่ก็ได้ แต่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ท่ีโรงเรียน หรือส านักงาน ให้สามารถติดต่อได้จริง) 

 

แก้ไขข้อมูลโรงเรียน 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 

 
 
อัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียน เลือก Browse ไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กท้ังหมด) ขนาดไม่เกิน 
1MB  
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ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรงกับปัจจุบัน ท้ังเรื่องไฟฟ้า น้ าประปา จ านวนคอมพิวเตอร์ เขตพื้นท่ีบริการ 
ท่ีดิน และท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ 
ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ มีการเพิ่มหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี ้

1. พื้นราบ 
2. อยู่ในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 

เป็นพื้นท่ีภูเขา หรือพื้นท่ีท่ีท่ีมีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล 500 เมตร ข้ึนไป 
3. บนเกาะ 
4. มีเขตบริการติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ยกเว้นโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ 
5. โรงเรียนท่ีต้ังอยู่บนสันเขา เชิงเขา หรือพื้นท่ีระหว่างหุบเขาท่ีมีความยากล าบากในการเดินทาง 
6. โรงเรียนท่ีเป็นพื้นท่ีสูงและชายแดน 
7. เรือนแพ  
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ย้ายเข้า 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายเข้านักเรียน 

 
 

 
 
 

ให้กดปุ่ม   เข้าหน้าจอย้ายเข้านักเรียน ในหน้าจอนี้ให้ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของ
นักเรียนในช่องก่อนนั้นก่อนแล้วกด Enter 

 
 
 ถ้าขึ้นแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" แสดงว่าข้อมูลนักเรียนคนนี้ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของระบบ DMC  ให้เปล่ียนไปท าท่ีเมนู "เพิ่มนักเรียน" กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ท้ังหมดได้เลย ไม่
ต้องท าท่ีเมนูย้ายเข้าแล้ว 
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 ถ้าขึ้นแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในทะเบียนแล้ว" แสดงว่าเด็กคนนึ้
ข้อมูลอยู่ในทะเบียนโรงเรียนเราอยู่แล้ว เป็นการย้ายเข้าซ้ า ระบบจะแจ้ง error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก 

 
 ถ้าขึ้นแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในรายการย้ายเข้าแล้ว" แสดงว่าเด็ก
คนนึ้โรงเรียนได้ท าการย้ายเข้าค้างไว้ เป็นสถานะรอเข้าอยู่ (โรงเรียนอืน่ยังไม่ย้ายออกมาให้) ระบบจะแจ้ง 
error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก 
 

 
 
 
 แต่ถ้าขึ้นข้อมูลนักเรียนดังภาพด้านล่าง แสดงว่ามีนักเรียนในฐานข้อมูล DMC สามารถท าการย้ายเข้า
ได้ โดยให้กรอก เลขประจ าตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนท่ีใช้ในโรงเรียน), ช้ันเรียน และห้องท่ีเรียน แล้วกดปุ่ม
บันทึกด้านล่าง 
 

 
 
 นักเรียนท่ีอยู่ในสถานะ รอย้ายเข้า แสดงว่าโรงเรียนปลายทางยังไม่ท าย้ายออกมาให้ จ าเป็น ต้อง
ติดต่อโรงเรียนเก่าให้ย้ายออกหรือหากไม่เป็นผลก็ส่งเอกสารยืนยันตัวตนขึ้นมาให้เจ้าหน้าท่ี -ส่วนกลาง
พิจารณาท าย้ายออกแทน 
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ย้ายออก 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายออก 

 

 

กดท่ี ปุ่ม  เข้าหน้าจอย้ายออก ในหน้าจอนี้เอาไว้ค้นหานักเรียนท่ีจะย้ายออก ให้ค้นหา
โดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นให้ท าตาม
ขั้นตอนดังนี ้
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- ให้ต้ิกท่ีข้างหน้านักเรียนคนท่ีต้องการย้ายออก (ถ้าไม่ต้ิกโปรแกรมจะไม่ย้ายออกให้เด็กคนนั้น) 
- ใส่วันท่ีย้ายออกให้ถูกต้อง 
- กดปุ่มบันทึกเพื่อย้ายออกเด็กนักเรียน 
 
 

ออกกลางคัน/จ าหน่าย 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ออกกลางคัน/จ าหน่าย 
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กดท่ีปุ่ม  จะพบหน้าจอให้ค้นหานักเรียนท่ีจะท าออกกลางคันหรือจ าหน่ายออกไปด้วย
เหตุผลต่างๆ 
ให้ค้นหาโดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้น
ให้ท าตามข้ันตอนดังนี้ 

 
 
 
- ให้ต้ิกท่ีข้างหน้านักเรียนคนท่ีต้องการจ าหน่าย (ถ้าไม่ต้ิกโปรแกรมจะไม่จ าหน่ายเด็กคนนั้น) 
- ใส่วันท่ีจ าหน่ายนักเรียนให้ถูกต้อง 
- เลือกสาเหตุการออก โดยจะมีให้เลือกแยกประเภทดังต่อไปนี้ 

 (จ าหน่าย)เรียนจบช้ันสูงสุด 
 (จ าหน่าย)อายุพ้นเกณฑ์ 
 (จ าหน่าย)ได้รับยกเว้นตาม พรบ. 
 (จ าหน่าย)ตาย 
 (จ าหน่าย)ไม่ทราบสาเหตุ 
 (ออกกลางคัน)มีปัญหาในการปรับตัว 
 (ออกกลางคัน)สมรส 
 (ออกกลางคัน)ต้องคดี/ถูกจับ 
 (ออกกลางคัน)เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 
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 (ออกกลางคัน)หาเล้ียงครอบครัว 
 (ออกกลางคัน)อพยพตามผู้ปกครอง 
 (ออกกลางคัน)ฐานะยากจน 
 (ออกกลางคัน)มีปัญหาครอบครัว 

- กดปุ่มบันทึกเพื่อจ าหน่ายเด็กนักเรียน 
 

ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 
 ให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ตรงกับหัวข้อท่ีมีให้เลือก โดยเฉพาะหัวข้อ นักเรียนพิการเรียนร่วม ซึง่ได้รับ
งบประมาณจากท้ัง สนผ (ส านักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ท้ังจาก สศศ (ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ) ให้ระบุให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อน าข้อมูลใช้ร่วมกับทางส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียนใน
โครงการต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี ้

1. นร.ปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว ไม่ต้องท าอะไรเพิ่ม) 
2. นร.พิการเรียนรว่ม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเป็นข้อนี้แล้ว) 
3. นร.พิการเรียนรว่ม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนท่ีมีนักเรียนรับงบจาก สศศ 
ให้มาแก้ไขเพิ่มเติม) 
4. นร. โครงการแลกเปล่ียน 
5. นร. ศูนย์การเรียน 
6. นร.home school 
7. นร. นสว.ขอโอกาส 
8. นร.โครงการ IP (Intensive program) 
9. นร โครงการ EP (English program) 
10. นร โครงการ MEP (Mini English program) 
11. นร.ท่ีเรียนหลักสูตรคู่ขนานสามัญ - อาชีวศึกษา 

 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ท าเป็นรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน ค้นหาแล้วแก้ไขเป็นคนไป (แก้ไข
เฉพาะนักเรียนท่ีอยู่ในประเภทท่ีไม่ใช่ นร. ปกติ ก็พอ) 
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ท าข้อมูลสิ้นปีการศึกษา เร่ืองจบการศึกษา, ซ้ าชั้น 
การท าข้อมูลเรื่องจบการศึกษา , ซ้ าช้ันนี้จะต้องท าเมนูตามล าดับข้ันตอนท้ังสามเมนู ได้แก่ 
1. เมนู ปรับปรุงข้อมูล> สอบได้ สอบตก ส้ินปีการศึกษา ซึ่งจะเป็นเมนูหลักในการท าข้อมูลนักเรียนจบ เล่ือน
ช้ัน ซ้ าช้ัน ในรอบนี้ ให้เลือกว่านักเรียน สอบได้ , สอบตก หรือ รอด าเนินการ* อย่างใดอย่างหนึ่ง และกรอกปี
ท่ีเรียนด้วย (แนะน าให้ท าทีละห้อง) 
 * สถานะรอด าเนินการ หากไม่มีเด็กท่ีติด ร. ยังไม่จบ , ไม่มีตัวตนแต่ยังไม่ได้จ าหน่าย ไม่แนะน าให้ท า
สถานะนี้ เพราะในรอบ 10 มิ.ย. 2562 ซึ่งจะเปิดต่อไป ระบบจะเล่ือนช้ัน ซ้ า จบ ให้เฉพาะสถานะ "สอบได้" , 
"สอบตก" เท่านั้น  ส่วนสถานะ "รอด าเนินการ" โรงเรียนต้องไปท าการเล่ือนช้ัน, ซ้ าช้ัน จบการศึกษาเอง มิ
เช่นนั้นนักเรียนจะมีช่ืออยู่ในทะเบียนแต่ติดอยู่ท่ีปีการศึกษา 2561 และจะไม่นับจ านวนเข้ามาในทะเบียนแยก
ช้ันเพศ เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนในรอบส้ินปี 2560 เป็นจ านวนมาก ขอให้ระมัดระวังในการท าสถานะนี้ และจด
บันทึกว่าต้องท าในรอบ 10 มิย. 2562 ด้วย 

 
 
2.นักเรียนที่ซ้ าชั้น ให้เข้าเมนู สอบตก ซ้ าชั้น กดค้นหาจะพบรายช่ือท่ีเราเลือกเป็นสถานะ "สอบตก" จาก
ขั้นตอนแรก ให้เราเลือกว่าไม่ผ่านการประเมินประเภทไหน (ส าหรับช้ันอนุบาลสามารถเว้นไว้ได้) 
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ในภาพตัวอย่าง นักเรียนคนแรก ไม่ผ่านกลุ่มทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่ม คนท่ีสอง ไม่ผ่านการอ่าน,คิดวิเคราะห์
และเขียน คนท่ีสาม ไม่ผ่านกลุ่มทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน ต๊ิกเสร็จ
แล้วกดปุ่มบันทึก 
 

 
 
3.นักเรียนจบการศึกษา ระดับชั้น ป.6,ม.3,ม.6,ปวช.3  ให้เข้าเมนู สอบได้ เรียนจบ กดค้นหา (แนะน าให้ท า
ทีละห้อง) จะพบรายช่ือท่ีเราเลือกเป็นสถานะ "สอบได้" จากขั้นตอนแรก ให้เราเลือกว่านักเรียนศึกษาต่อท่ีไหน 
และส าหรับช้ันป. 6 ต้องเลือกว่าศึกษาต่อท่ีจังหวัดอะไรด้วย 
 
โดยตัวเลือกจะต่างกันไปตามช้ันท่ีเลือก ป.6 , ม. 3, ม.6/ปวช.3 
ชัน้ป. 6 มีตัวเลือกดังนี้ 
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ชั้นม. 3 มีตัวเลือกดังนี้ 

 
 
 
ชั้นม. 6 และ ปวช. 3 มีตัวเลือกดังนี้ 

 
 
ตัวอย่าง เราท าเลือกช้ัน ป. 6/1 มีนักเรียนท่ีเราเลือกสอบได้ไว้ 4 คน ให้เราเลือกว่าศึกษาต่อท่ีไหน และจังหวัด
อะไร (เฉพาะป. 6 เท่านั้น ช้ันอื่นไม่ต้องเลือก) 
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การแก้ไขสถานะสอบได้ สอบตกที่เราท าไปแล้ว 
 สมมติว่า เราท านักเรียนเป็นสอบได้ไปแล้ว แต่เราต้องการแก้นักเรียนคนนั้นเป็นสอบตก ให้เข้าเมนู  
"สอบได้ สอบตก สิ้นปีการศึกษา" ค้นหานักเรียนคนนั้น แล้วแก้สถานะเป็น สอบตก หลังจากนั้นให้เข้าไปท า
ข้อมูลไม่ผ่านการประเมินในเมนู "สอบตก ซ้ าชั้น" ตามล าดับต่อไป 
 เช่นกันหากเราท าสอบตกไปแล้ว ให้เราไปแก้เป็นสอบได้ในเมนู "สอบได้ สอบตก สิ้นปีการศึกษา" 
แล้วด าเนินการขั้นต่อไปได้เลย 
 “สิ่งท่ีเลือกไป เป็นแค่สถานะเด็ก ต้ิกไว้ก่อนเท่านั้น ยังไม่ได้เลื่อน ซ้ า หรือจบออกจริง 
ระบบจะท าการเลื่อน  ซ้ า จบ ในรอบ 10 มิ.ย.2562 ให้เองโดยอัตโนมัติ หากเลือกสถานะ
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว โรงเรียนไม่ต้อง ไปท าการเลื่อน ซ้ าช้ัน จะจบเองในรอบท่ีจะเปิดระบบ 
ในปีการศึกษา 2562” 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ท่ี สมบูรณ์  วันยะนาพร 
มือถือ...08-1284-8059 , สนง. ..055-817760 ต่อ 112  

หรือ line กลุ่ม UTD1_DLICT , line กลุ่มนโยบายและแผน 
อีเมล์.....wanyasomboon@gmail.com 

หรือ วัชรา ค าภู่ ...08-1855-0815 
อีเมล์.....watchara.kham2516@gmail.com 
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