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คู่มือการปฏิบัติงาน (Data Center Management : DMC 2562) 

การท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน2562) 

 สามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ที่บราวเซอร์ chrome หรือ Firefox เท่านั้น เว็บไซต์ http://portal.bopp-
obec.info/obec62/ โดยมีล าดับการท าข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 ให้ปฏิบัติตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่(ส าหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยลงทะเบียน) 

2. ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน ให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทร 

อีเมล เป็นต้น 

 3. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ท าการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานให้ครบทุกรายการ ในเมนู 2.2 ด้านซ้ายมือ
ต้องเป็นปัจจุบัน เช่น ผู้อ านวยการ เบอร์ติดต่อ ก าหนดชั้นเปิดสอนต่ าสุด-สูงสุด ก าหนดห้องเรียนที่สอนในแต่
ละชั้นของปี 2562 เป็นต้น 

 4. ทะเบียนนักเรียน โดยด าเนินการดังนี้ 

         4.1ตรวจสอบนักเรียนใน เมนู 2.3 ทะเบียนนักเรียนโดยการใส่ในช่องปีการศึกษาเป็น 2562 ถ้า
พบชื่อนักเรียนแสดงว่ายังท าข้อมูลไม่เสร็จในรอบสิ้นปี หรือเลือก “รอด าเนินการ” ไว้ ให้ท าสอบได้/สอบตก 
ซึ่งอยู่ในเมนูโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 

         4.2 พิมพ์รายชื่อนักเรียนรายคนแต่ละชั้นให้ครูประจ าชั้นตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 

 5. ย้ายเข้านักเรียน (กรณีย้ายระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จะมีข้อมูลอยู่แล้ว)โดยการกรอกเลข 13 
หลัก เพ่ือเรียกฐานข้อมูลนักเรียนที่ย้ายเข้ามา 

 6. การเพิ่มนักเรียน กรณีนักเรียนที่เข้าใหม่ เช่น นักเรียนอนุบาล 1 หรือนักเรียนที่ไม่เคยมีในฐานข้อมูล 
ได้แก่ นักเรียนที่ไม่อยู่ในสังกัด สพฐ. 

 7. ย้ายออกนักเรียน 

 7.1 เด็กซ้ าซ้อนที่ย้ายไปโรงเรียนอื่นไม่มีตัวที่โรงเรียนแล้ว ให้ย้ายออก 

 7.2 เด็กท่ีออกกลางคัน อายุพ้นเกณฑ์ (เด็กผี) ฯลฯ ให้ด าเนินการจ าหน่าย/ออกกลางคัน 

 8. เมนูปรับปรุงข้อมูลอ่ืนๆ ที่ท าให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ การจัดห้องเรียน (ส าหรับโรงเรียนที่
มีหลายห้องในแต่ละชั้น และมีการเลื่อนชั้นที่ไม่ใช่แบบแนวตรง คือมีการเลื่อนแบบคละห้องในแต่ละปี) เปลี่ยน
ชื่อนักเรียน/กรอกข้อมูลน้ าหนักส่วนสูง/อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน(กรณีซ้ าซ้อน/เลขบัตรไม่ตรง)
ความด้อยโอกาสการเดินทาง 

 9. ตรวจสอบจ านวนนักเรียนแยกช้ันเพศ และยืนยันข้อมูลจากเมนู 2.8 นักเรียนแยกชั้น,เพศ 
จ านวนนักเรียนจะต้องเป็นข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
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1. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน/เข้าใช้งาน 

ให้กดเข้าเมนู ลงทะเบียน(ส าหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งาน) โดยด าเนินการดังนี้ 

 
1.1 ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ใส่เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น 

 1.2 กรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ให้ถูกต้อง 

1.3 กลุ่มผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนให้เลือก SCHOOL_MANAGER เท่านั้น 

1.4 เลือกเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนที่รับผิดชอบ 

1.5 กรอกรหัสผ่าน ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้งเขตพ้ืนที่
เพ่ืออนุมัติเข้าใช้งาน  

 
  



 
 

เข้าระบบด้วย USER/PASSWORD 

 
ใส่ Username และ Password  

 

2. ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานให้กดเข้าเมนู โรงเรียน >2.1 ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานของฉัน 

 

ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทร อีเมล์ แล้วกดปุ่ม 

“บันทึก” 

 



 
 
 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ถูกต้อง ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > 2.2 ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

 
 
 ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ครบทุกรายการ 

 
 

4. ย้ายเข้า/เพิ่มนักเรียนให้กดเข้าเมนูโรงเรียน >2.7.1ย้ายเข้านักเรียน 

 
 

ให้กดปุ่ม   เข้าหน้าจอย้ายเข้านักเรียน ในหน้าจอนี้ให้ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
ของนักเรียนในช่องก่อนนั้นก่อนแล้วกด Enter 



 
 

 
ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" แสดงว่าข้อมูลนักเรียนคนนี้ไม่มีอยู่

ในฐานข้อมูลของระบบ DMC  ให้เปลี่ยนไปท าท่ีเมนู 2.7.3 "เพิ่มนักเรียน" กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ทั้งหมดได้
เลย ไม่ต้องท าท่ีเมนูย้ายเข้าแล้ว 

 

 
 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในทะเบียนแล้ว" แสดงว่าเด็กคนนี้มี
ข้อมูลอยู่ในทะเบียนโรงเรียนเราอยู่แล้ว เป็นการย้ายเข้าซ้ า ระบบจะแจ้ง error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก 

 

 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในรายการย้ายเข้าแล้ว" แสดงว่าเด็ก
คนนี้ โรงเรียนได้ท าการย้ายเข้าค้างไว้ เป็นสถานะรอเข้าอยู่ (โรงเรียนอื่นยังไม่ย้ายออกมาให้) ระบบจะแจ้ง 
error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก (ต้องอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนเด็ก) 

 
 

 แต่ถ้าขึ้นข้อมูลนักเรียนดังภาพด้านล่าง แสดงว่ามีนักเรียนในฐานข้อมูล DMC สามารถท าการย้ายเข้า
ได้ โดยให้กรอก ข้อมูลเบื้องต้น, ที่อยู่, รายละเอียดนักเรียน, สุขภาพ, ครอบครับให้ครบถ้วนทุกรายการ แล้ว
กดปุ่มบันทึกด้านล่าง 



 
 

 
 
หมายเหตุ  การย้ายเข้าหรือเพ่ิมนักเรียนที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปให้ด าเนินการรับเข้าระบบด้วย
เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เท่านั้น 
 
5. การอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน  กรณีนักเรียนซ้ าซ้อนกับโรงเรียนอ่ืนต้องอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน 

ให้เข้าเมนูโรงเรียน > 2.7.9อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน 

 
 

ให้กดปุ่ม   กรอกข้อมูลนักเรียนที่ซ้ าซ้อน เลือกประเภทเอกสาร 
(เอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ าซ้อนในสังกัด สพฐ.) เลือกไฟล์อัพโหลดเอกสาร โดยใช้เอกสาร 3 ชนิด ดังนี้ 
 
   1.  แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้ าซ้อน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3) 
   2.  แบบค าร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ พฐ.19) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
   3.  ภาพหรือส าเนาทะเบียนนักเรียนที่มีชื่อนักเรียนและวันที่เข้าเรียนชัดเจน 
  *** จะต้องเป็นไฟล์ pdf และท าเป็นไฟล์ zip ส่ง 1 คนต่อ 1 ไฟล์ เท่านั้น 
 



 
 

 
 

  



 
 
6. ย้ายออก เข้าเมนู โรงเรียน > 2.7.5ย้ายออก 

 

กดที่ ปุ่ม  เข้าหน้าจอย้ายออก ในหน้าจอนี้ใช้ค้นหานักเรียนที่จะย้ายออก โดย
ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นให้ท าตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 

1. ให้ติ๊กที่ข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการย้ายออก (ถ้าไม่ติ๊กโปรแกรมจะไม่ย้ายเด็กคนนั้นออกให้) 
2. ใส่วันที่ย้ายออกให้ถูกต้อง 
3. กดปุ่มบันทึกเพ่ือย้ายออกเด็กนักเรียน 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

7. ออกกลางคัน/จ าหน่ายเข้าเมนู โรงเรียน > 2.7.6 ออกกลางคัน/จ าหน่าย 

 

กดท่ีปุ่ม  จะพบหน้าจอให้ค้นหานักเรียนที่จะท าการออกกลางคันหรือจ าหน่าย
ออกไปด้วยเหตุผลต่างๆ ให้ค้นหาโดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือประจ าตัวนักเรียน 
แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นให้ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ให้ติ๊กท่ีข้างหน้านักเรียนคนที่ออกกลางคัน/จ าหน่าย (ถ้าไม่ติ๊กโปรแกรมจะไม่จ าหน่ายเด็กคนนั้น) 
2. ใส่วันที่จ าหน่ายนักเรียนให้ถูกต้อง 
3. เลือกสาเหตุการออก 

 

8.  การปรับปรุงข้อมูลทั่วไป 

ให้กดเข้าเมนูปรับปรุงข้อมูลทั่วไป>3.1.1น้ าหนักส่วนสูง ไปจนถึง 3.1.7แก้ไขเลขประจ าตัวนักเรียน 



 
 

1. น้ าหนัก ส่วนสูง (กรอกใหม่ทุกคน) 
2. ความด้วยโอกาส ขาดแคลน (กรอกใหม่ทุกคน) 
3. การเดินทาง 
4. การพักนอน 
5. ประเภทนักเรียน 
6. ประเภทนักเรียนสายการสอน (ท าเฉพาะม.ปลาย) 
7. แก้ไขเลขประจ าตัวนักเรียน 

 

9. รายละเอียดทีข่ึ้นในหน้าจ านวนนักเรียนแยกช้ัน,เพศก่อนยืนยันข้อมูล 

ให้ไปที่เมนู โรงเรียน >2.8จ านวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ 

 



 
 
  ถ้าท าข้อมูลครบทุกรายการ ระบบจะขึ้นสถานะ “สามารถยืนยันข้อมูลได้” ถ้าข้อมูลไม่ครบระบบจะขึ้น
สถานะ “ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ กรุณาแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน” 

 

 
-จ านวนห้อง ถ้านักเรียนเป็น 0 ใส่จ านวนห้องไว้จะขึ้นตัวแดงและไม่สามารถยืนยันได้ 
-ช่องรายการที่ขึ้นตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ ให้แกไ้ขให้ถูกต้อง 
-นักเรียนซ้ าเลขประชาชนต่างโรงเรียน ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
-นักเรียนที่รอย้ายเข้า/ไม่ส าเร็จ ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
-นักเรียนซ้ าซ้อนที่โรงเรียนอื่นขอย้ายเข้า ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 

 
ก าหนดการรายงานข้อมูล รอบ 10 มิถุนายน 2561  

โรงเรียนต้องด าเนินการรายงานในระบบ ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec62/
พร้อมยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562ไม่เกิน 12.00น. 
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การท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2562) 

โดยตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและมีตัวมาเรียนอยู่ จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ให้ปฏิบัติ
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. ย้ายเข้า/เพิ่มนักเรียน (กรณีย้ายระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จะมีข้อมูลอยู่แล้ว) โดยใช้เลข 13 
หลัก เพ่ือเรียกฐานข้อมูลนักเรียนที่ย้ายเข้ามาหากซ้ าซ้อนกับโรงเรียนอ่ืนให้แนบเอกสารหลักฐานในระบบ หาก
ไม่มีตัวตน 
 2. ย้ายออกนักเรียน 
        2.1 เด็กซ้ าซ้อนที่ย้ายไปโรงเรียนอ่ืนไม่มีตัวที่โรงเรียนแล้ว ให้ย้ายออก 
        2.2 เด็กท่ีออกกลางคัน อายุพ้นเกณฑ์ (เด็กผี) ฯลฯ ให้ด าเนินการจ าหน่าย/ออกกลางคัน 
 3. เมนูปรับปรุงข้อมูลอ่ืนๆ ที่ท าให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ เปลี่ยนชื่อนักเรียน/กรอกข้อมูล
น้ าหนักส่วนสูง/อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน(กรณีซ้ าซ้อน/เลขบัตรไม่ตรง)ความด้อยโอกาสการเดินทาง 
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และยืนยันข้อมูลที่จากเมนู 2.8 นักเรียนแยกชั้น,เพศ จ านวน
นักเรียนจะต้องเป็นข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2562 
 
1. ย้ายเข้า/เพิ่มนักเรียน ให้กดเข้าเมนูโรงเรียน >2.7.1ย้ายเข้านักเรียน 

 
 

ให้กดปุ่ม   เข้าหน้าจอย้ายเข้านักเรียน ในหน้าจอนี้ให้ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
ของนักเรียนในช่องก่อนนั้นก่อนแล้วกด Enter 



 
 

 
ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" แสดงว่าข้อมูลนักเรียนคนนี้ไม่มีอยู่

ในฐานข้อมูลของระบบ DMC  ให้เปลี่ยนไปท าท่ีเมนู 2.7.3 "เพิ่มนักเรียน" กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ทั้งหมด  
ได้เลย ไม่ต้องท าที่เมนูย้ายเข้าแล้ว 

 

 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในทะเบียนแล้ว" แสดงว่าเด็กคนนี้มี
ข้อมูลอยู่ในทะเบียนโรงเรียนเราอยู่แล้ว เป็นการย้ายเข้าซ้ า ระบบจะแจ้ง error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก 

 

 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในรายการย้ายเข้าแล้ว" แสดงว่าเด็ก
คนนี้ โรงเรียนได้ท าการย้ายเข้าค้างไว้ เป็นสถานะรอเข้าอยู่ (โรงเรียนอื่นยังไม่ย้ายออกมาให้) ระบบจะแจ้ง 
error ไมใ่ห้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก (ต้องอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนเด็ก) 

 
 แต่ถ้าขึ้นข้อมูลนักเรียนดังภาพด้านล่าง แสดงว่ามีนักเรียนในฐานข้อมูล DMC สามารถท าการย้ายเข้า
ได้ โดยให้กรอก ข้อมูลเบื้องต้น, ที่อยู่, รายละเอียดนักเรียน, สุขภาพ, ครอบครับให้ครบถ้วนทุกรายการ แล้ว
กดปุ่มบันทึกด้านล่าง 

 



 
 
 
หมายเหตุ  การย้ายเข้าหรือเพ่ิมนักเรียนที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปให้ด าเนินการรับเข้าระบบด้วย
เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เท่านั้น 
 

  



 
 
2. การอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน  กรณีนักเรียนซ้ าซ้อนกับโรงเรียนอ่ืนต้องอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน 

ให้เข้าเมนูโรงเรียน > 2.7.9 อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน 
 

 
ให้กดปุ่ม   กรอกข้อมูลนักเรียนที่ซ้ าซ้อน เลือกประเภทเอกสาร 

(เอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ าซ้อนในสังกัด สพฐ.) เลือกไฟล์อัพโหลดเอกสาร โดยใช้เอกสาร 3 ชนิด ดังนี้ 
   1.  แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้ าซ้อน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3) 
   2.  แบบค าร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ พฐ.19) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
   3.  ภาพหรือส าเนาทะเบียนนักเรียนที่มีชื่อนักเรียนและวันที่เข้าเรียนชัดเจน 
  *** จะต้องเป็นไฟล์ pdf และท าเป็นไฟล์ zip ส่ง 1 คนต่อ 1 ไฟล์ เท่านั้น 
 

 

3. ย้ายออก เข้าเมนู โรงเรียน > 2.7.5ย้ายออก 

 



 
 

กดที่ ปุ่ม  เข้าหน้าจอย้ายออก ในหน้าจอนี้ใช้ค้นหานักเรียนที่จะย้ายออก โดย
ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นให้ท าตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 
 

1. ให้ติ๊กที่ข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการย้ายออก (ถ้าไม่ติ๊กโปรแกรมจะไม่ย้ายเด็กคนนั้นออกให้) 
2. ใส่วันที่ย้ายออกให้ถูกต้อง 
3. กดปุ่มบันทึกเพ่ือย้ายออกเด็กนักเรียน 

 
4. ออกกลางคัน/จ าหน่ายเข้าเมนู โรงเรียน > 2.7.6 ออกกลางคัน/จ าหน่าย 

 



 
 

กดท่ีปุ่ม  จะพบหน้าจอให้ค้นหานักเรียนที่จะท าการออกกลางคันหรือจ าหน่าย
ออกไปด้วยเหตุผลต่างๆ ให้ค้นหาโดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือประจ าตัวนักเรียน 
แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นให้ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ให้ติ๊กท่ีข้างหน้านักเรียนคนที่ออกกลางคัน/จ าหน่าย (ถ้าไม่ติ๊กโปรแกรมจะไม่จ าหน่ายเด็กคนนั้น) 
2. ใส่วันที่จ าหน่ายนักเรียนให้ถูกต้อง 
3. เลือกสาเหตุการออก 

 

5.  การปรับปรุงข้อมูลทั่วไป 

ให้กดเข้าเมนูปรับปรุงข้อมูลทั่วไป >3.1.1 น้ าหนักส่วนสูง ไปจนถึง 3.1.7 แก้ไขเลขประจ าตัวนักเรียน 
1. น้ าหนัก ส่วนสูง (กรอกใหม่ทุกคน) 
2. ความด้วยโอกาส ขาดแคลน (กรอกใหม่ทุกคน) 
3. การเดินทาง 
4. การพักนอน 
5. ประเภทนักเรียน 
6. ประเภทนักเรียนสายการสอน (ท าเฉพาะม.ปลาย) 
7. แก้ไขเลขประจ าตัวนักเรียน 



 
 

 

5. ตรวจสอบรายละเอียดท่ีขึ้นในหน้าจ านวนนักเรียนแยกช้ัน,เพศ ก่อนยืนยันข้อมูล 

ให้ไปที่เมน ูโรงเรียน > 2.8จ านวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ 

 
 
  ถ้าท าข้อมูลครบทุกรายการ ระบบจะขึ้นสถานะ “สามารถยืนยันข้อมูลได้” ถ้าข้อมูลไม่ครบระบบจะขึ้น
สถานะ “ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ กรุณาแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน” 



 
 

 

 
-จ านวนห้อง ถ้านักเรียนเป็น 0 ใส่จ านวนห้องไว้จะขึ้นตัวแดงและไม่สามารถยืนยันได้ 
-ช่องรายการที่ขึ้นตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
-นักเรียนซ้ าเลขประชาชนต่างโรงเรียน ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
-นักเรียนที่รอย้ายเข้า/ไม่ส าเร็จ ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
-นักเรียนซ้ าซ้อนที่โรงเรียนอื่นขอย้ายเข้า ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 

 
ก าหนดการรายงานข้อมูล รอบ 10 พฤศจิกายน 2562 
 

โรงเรียนต้องด าเนินการรายงานในระบบ ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec61/
พร้อมยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8พฤศจิกายน 2561ไม่เกิน 16.00น. 

 
 
 
 
 
 

 

http://portal.bopp-obec.info/obec61/
http://portal.bopp-obec.info/obec61/


 
 

  



 
 

การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2562 

 สามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec62/โดยใช้รหัสผ่านเดิมที่มีอยู่แล้ว
ให้ปฏิบัติตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 

1. ย้ายเข้า/ย้ายออกนักเรียน ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 62 ถึงวันสอบปลายภาค 
2. ออกกลางคัน/จ าหน่ายเด็กท่ีอายุพ้นเกณฑ์(เด็กผี) 
3. ข้อมูลสอบได้/สอบตกสิ้นปีการศึกษาต้องท าทุกคน 
4. ข้อมูลนักเรียนสอบตกซ้ าชั้น (ต้องกรอกสาเหตุไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) 
5. ข้อมูลนักเรียนสอบได้/เรียนจบ (ต้องกรอกข้อมูลนักเรียนที่เรียนจะไปเรียนต่อที่ไหน)เฉพาะ ป.6, ม.3, ม.6 

1. ย้ายเข้า/ย้ายออกนักเรียน ให้กดเข้าเมนูโรงเรียน >2.7.1ย้ายเข้านักเรียน(ให้เป็นจ านวนนักเรียนที่สอบปลาย
ภาคท่ีโรงเรียนเรา)ถ้าไม่มีตัวตนให้ย้ายออก 
 

 
 

ให้กดปุ่ม   เข้าหน้าจอย้ายเข้านักเรียน ในหน้าจอนี้ให้ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก
ของนักเรียนในช่องก่อนนั้นก่อนแล้วกด Enter 

 



 
 

ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "ไม่พบเลขประจ าตัวประชาชน" แสดงว่าข้อมูลนักเรียนคนนี้ไม่มีอยู่
ในฐานข้อมูลของระบบ DMC  ให้เปลี่ยนไปท าท่ีเมนู "เพิ่มนักเรียน" กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ทั้งหมดได้เลย ไม่
ต้องท าที่เมนูย้ายเข้าแล้ว 

 

 
 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในทะเบียนแล้ว" แสดงว่าเด็กคนนี้มี
ข้อมูลอยู่ในทะเบียนโรงเรียนเราอยู่แล้ว เป็นการย้ายเข้าซ้ า ระบบจะแจ้ง error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก 

 

 ถ้าข้ึนแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจ าตัวประชาชนนี้อยู่ในรายการย้ายเข้าแล้ว" แสดงว่าเด็ก
คนนี้ โรงเรียนได้ท าการย้ายเข้าค้างไว้ เป็นสถานะรอเข้าอยู่ (โรงเรียนอื่นยังไม่ย้ายออกมาให้) ระบบจะแจ้ง 
error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ ามาอีก  

 

 แต่ถ้าขึ้นข้อมูลนักเรียนดังภาพด้านล่าง แสดงว่ามีนักเรียนในฐานข้อมูล DMC สามารถท าการย้ายเข้า
ได้ โดยให้กรอก ข้อมูลเบื้องต้น, ที่อยู่, รายละเอียดนักเรียน, สุขภาพ, ครอบครับให้ครบถ้วนทุกรายการ แล้ว
กดปุ่มบันทึกด้านล่าง 

 
 
หมายเหตุการย้ายเข้าหรือเพ่ิมนักเรียนที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปให้ด าเนินการรับเข้าระบบด้วย
เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เท่านั้น 
 
2. การอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน  กรณีนักเรียนซ้ าซ้อนต้องอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ให้เข้าเมนู

โรงเรียน > 2.7.9อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน 



 
 

 
 

ให้กดปุ่ม   กรอกข้อมูลนักเรียนที่ซ้ าซ้อน เลือกประเภทเอกสาร 
(เอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ าซ้อนในสังกัด สพฐ.) เลือกไฟล์อัพโหลดเอกสาร โดยใช้เอกสาร 3 ชนิด ดังนี้ 
 
   1.  แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีนักเรียนซ้ าซ้อน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3) 
   2.  แบบค าร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ พฐ.19) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
   3.  ภาพหรือส าเนาทะเบียนนักเรียนที่มีชื่อนักเรียนและวันที่เข้าเรียนชัดเจน 
  *** จะต้องเป็นไฟล์ pdf และท าเป็นไฟล์ zip ส่ง 1 คนต่อ 1 ไฟล์ เท่านั้น 

 
 

3. ย้ายออก เข้าเมนู โรงเรียน > 2.7.5ย้ายออก 

 



 
 

กดท่ี ปุ่ม  เข้าหน้าจอย้ายออก ในหน้าจอนี้เอาไว้ค้นหานักเรียนที่จะย้ายออก ให้
ค้นหาโดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นให้
ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 

1. ให้ติ๊กที่ข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการย้ายออก (ถ้าไม่ติ๊กโปรแกรมจะไม่ย้ายเด็กคนนั้นออกให้) 
2. ใส่วันที่ย้ายออกให้ถูกต้อง 
3. กดปุ่มบันทึกเพ่ือย้ายออกเด็กนักเรียน 

 
4. ออกกลางคัน/จ าหน่ายเข้าเมนู โรงเรียน > 2.7.6ออกกลางคัน/จ าหน่าย 

 



 
 

กดท่ีปุ่ม  จะพบหน้าจอให้ค้นหานักเรียนที่จะท าการออกกลางคันหรือจ าหน่าย
ออกไปด้วยเหตุผลต่างๆ ให้ค้นหาโดยใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือประจ าตัวนักเรียน 
แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นให้ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ให้ติ๊กท่ีข้างหน้านักเรียนคนที่ออกกลางคัน/จ าหน่าย (ถ้าไม่ติ๊กโปรแกรมจะไม่จ าหน่ายเด็กคนนั้น) 
2. ใส่วันที่จ าหน่ายนักเรียนให้ถูกต้อง 
3. เลือกสาเหตุการออก 
 

 
5. ท าข้อมูลสิ้นปีการศึกษา เข้าเมนู ปรับปรุงข้อมูล >3.2.2 สอบได้/สอบตก สิ้นปีการศึกษา 

 
 

เมื่อเข้าสู่หน้านี้ให้เลือก ชั้น ห้อง (ให้ท าที่ละชั้นที่ละห้องจนครบทุกชั้น) แล้วกดปุ่มค้นหา 



 
 

 
เมื่อเลือกชั้น/ห้องแล้วจะเข้าสู่หน้านี้ ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ให้ติ๊กท่ีข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการท าข้อมูล (ถ้าไม่ติ๊กโปรแกรมจะไม่บันทึกเด็กคนนั้น) 
2. เลือกสถานะ 
- สอบได้ คือ นักเรียนคนนั้นสอบผ่านและปีการศึกษาหน้าเลื่อนชั้น 
- สอบตก คือ นักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์และปีการศึกษาหน้าซ้ าชั้น 
- รอด าเนินการ คือ นักเรียนคนนั้น ติด ร, มส, 0 ,ขส หรือกรณีอ่ืนที่ต้องรอด าเนินการ 

3. กรอกจ านวนปีที่เรียน ให้เริ่มนับตั้งแต่นักเรียนเริ่มเรียนในช่วงชั้นนั้น เช่น นักเรียนชั้น ป.2 ให้ใส่
จ านวนปีที่เรียน 2 ,  นักเรียนชั้น ป.6 ให้ใส่จ านวนปีที่เรียน 6 , นักเรียนชั้น ม.3 ให้ใส่จ านวนปีที่
เรียน 3  ในกรณีนักเรียนเคยช้ าชั้นให้บวกจ านวนปีที่ซ้ าซั้นเข้าไปของเด็กคนนั้นด้วย 

 

 

 
6. สอบตก ซ้ าชั้นเข้าเมนูปรับปรุงข้อมูล >3.2.2.1 สอบตก ซ้ าชั้น 



 
 

 
 

ให้เลือกชั้น/ห้อง แล้วกดปุ่มค้นหาระบบจะแสดงรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เลือก 
ติ๊กว่าไม่ผ่านการประเมินประเภทใดบ้าง (ส าหรับนักเรียนชั้นประถมขึ้นไปที่เลือกซ้ าชั้น) 

 

7. สอบได้ เรียนจบเข้าเมนู ปรับปรุงข้อมูล >3.2.2.2สอบได้ เรียนจบ (นักเรียนที่อยู่ชั้นสูงสุด ป.6, ม.3, ม.6, ) 

 

 
เลือกชั้นเรียน/ห้อง กดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงชื่อสถานะของนักเรียนที่จบการศึกษา ให้ด าเนินการ

กรอกข้อมูล ดังนี้ 



 
 

1. ให้ติ๊กท่ีข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการท าข้อมูล (ถ้าไม่ติ๊กโปรแกรมจะไม่บันทึกเด็กคนนั้น) 
2. จ านวนปีที่เรียนนับเป็นระดับชั้น อนุบาล, ประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย 
3. เลือกศึกษาต่อหรือไม่ 
4. เลือกศึกษาต่อที่จังหวัดอะไร 

 

8. ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันข้อมูลให้ไปที่เมนู โรงเรียน >2.8จ านวนนักเรียนแยกชั้นเพศ 

    

  ถ้าท าข้อมูลครบทุกรายการ ระบบจะขึ้นสถานะ “สามารถยืนยันข้อมูลได้” ถ้าข้อมูลไม่ครบระบบจะ
ขึ้นสถานะ “ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ กรุณาแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน” 
 

 
 

 



 
 
ก าหนดการรายงานข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนต้องด าเนินการรายงานข้อมูลในระบบ ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec62/
พร้อมยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27เมษายน 2563ไม่เกิน 16.00น. 

http://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://portal.bopp-obec.info/obec62/

