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ค าอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับสถานศึกษาประเภทศูนย์การเรียน1 

 1. ในระบบก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำง
ทะเบียนรำษฎรส ำหรับสถำนศึกษำประเภทศูนย์กำรเรียน ให้เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดียวกับนำยทะเบียนสถำนศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำแทนศูนย์กำรเรียน 

2. ในแบบฟอร์มข้อมูลทะเบียนผู้เรียนรำยบุคคล (นักเรียนติด G) ให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ เป็นผู้ ให้ข้อมูลแทนครูประจ ำชั น  และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ  
เป็นผู้รับรองข้อมูลแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

ค าอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับการจัดส่งข้อมูลให้กับกรมการปกครอง 
3. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปรับปรุง

ระบบก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร  
เพ่ือด ำเนินกำรจัดส่งข้อมูลผู้เรียนที่ขึ นต้นด้วยรหัส G ให้กับกรมกำรปกครองอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน กรณีข้อมูลผู้เรียนให้ควำมยินยอมในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลผู้เรียน
ได้บันทึก 15 รำยกำรครบถ้วน ดังนี  ระบบจะจัดส่งข้อมูลผู้เรียนให้กับส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง  
เพ่ือด ำเนินกำรออกเลขบัตรประชำชน 13 หลัก ในล ำดับถัดไป 
      3.1) รหัสประจ ำตัว รหัส G code 13 หลักที่ออกโดยระบบ Gcode ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
      3.2) ค ำน ำหน้ำ  
      3.3) ชื่อตัว ชื่อเป็นภำษำไทย 
      3.4) ชื่อสกุล สกุลเป็นภำษำไทย 
      3.5) วันเดือนปีเกิด  
      3.6) ชื่อบิดำ ชื่อเป็นภำษำไทย 
      3.7) ชื่อมำรดำ ชื่อเป็นภำษำไทย 
      3.8) รหัสโรงเรียน รหัสโรงเรียน 10 หลักท่ีออกโดย กระทรวงศึกษำธิกำร (ออกโดยระบบ) 
      3.9) ชื่อโรงเรียน เป็นภำษำไทย  (ออกโดยระบบ) 
      3.10) รหัสต ำบล (ออกโดยระบบ) 
      3.11) ต ำบล (ออกโดยระบบ) 
      3.12) รหัสอ ำเภอ (ออกโดยระบบ) 
      3.13) อ ำเภอ (ออกโดยระบบ) 
      3.14) รหัสจังหวัด (ออกโดยระบบ) 
      3.15) จังหวัด (ออกโดยระบบ) 

 
หมำยเหตุ :  กำรรับโอนที่เพ่ิมเติมในระบบ จะเป็นกำรปรับปรุงโรงเรียน / สถำนศึกษำของผู้เรียน เพ่ือใช้ในกำร
จัดส่งให้กับส ำนักทะเบียนท้องที่ในแต่ละท้องที่ในถูกต้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนในกำรออกเลขบัตร
ประชำชน 13 หลักส ำหรับผู้เรียนทีไ่ม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร 

                                           
1 มำตรำ 18 (3) แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้ ศูนย์กำรเรียน ได้แก่ สถำนที่เรียน
ที่หน่วยงำนจัดกำรศึกษำนอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร โรงพยำบำล สถำบันกำรแพทย์ สถำนสงเครำะห์ 
และสถำบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 
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การเข้าใช้งานระบบ 
กำรเข้ำใช้งำนระบบก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำ ส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำน

ทำงทะเบียนรำษฎร มีเมนูกำรใช้งำนดังนี  
• หน้ำแรก 

o แจ้งเตือน 
• ข้อมูลผู้เรียน 

o ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลผู้เรียน 
o ค้นหำข้อมูลผู้เรียน 
o ตรวจสอบและรับรอง  

• ข้อมูลผู้ใช้งำน 
o ตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน 

• น ำเข้ำข้อมูล 
o น ำเข้ำข้อมูลนักเรียน 

• ข้อมูลผู้เรียนซ  ำซ้อน 
o ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนซ  ำซ้อน 

• รำยงำน 
o รำยงำนสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสถำนศึกษำ 
o รำยงำนสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสัญชำติ 

• ข้อมูลส่วนตัว 
o แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

 
รูปภาพ แสดงขั นตอนกำรใช้งำนระบบก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร ส ำหรับโรงเรียน/สถำนศึกษำ  
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รูปภาพ แสดงขั นตอนกำรใช้งำนระบบก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร ส ำหรับหน่วยงำนต้นสังกัด 
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การเข้าสู่ระบบ 
   ผู้ใช้งำนที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่ำน สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ำรับ
บริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรได้ ดังนี  

• ระบุ ชื่อผู้ใช้งำน 
• ระบุ รหัสผ่ำน จำกนั นคลิกที่เมนู เพ่ือเข้ำใช้งำนระบบ 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรเข้ำใช้งำนระบบ 
 

หมำยเหตุ 
  กรณีผู้ใช้งำนที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน สำมำรถลงทะเบียน เพ่ือเข้ำใช้งำนระบบก ำหนด 
รหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรได้ ดังนี  

• ระบ ุชื่อ  
• ระบ ุนำมสกุล  
• ระบ ุเลขประจ ำตัวประชำชน (ใช้เป็น Username) 
• เลือก สังกัด  
• เลือก จังหวัด  
• เลือก สถำนศึกษำ / หน่วยงำน  
• เลือก ประเภทผู้ใช้งำน  
• ระบ ุต ำแหน่ง  
• ระบุ เบอร์โทรศัพท์  
• ระบ ุอีเมล์  
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• เลือกไฟล์ หลักฐำนประกอบ (ไฟล์เอกสำรกำรยืนยันตัวตน) 
• ระบ ุรหัสผ่ำน (อย่ำงน้อย 4-20 ตัว) 

• ระบุ ยืนยันรหัสผ่ำน จำกนั นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลกำรลงทะเบียนเข้ำใช้
งำนระบบ 

 
 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรลงทะเบียนกำรเข้ำใช้งำนระบบ  
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1. หน้าแรก 
1.1. แจ้งเตือน 

    ผู้ใช้งาน : สถานศึกษา 

รูปภาพ หน้ำจอหน้ำแรกและกำรแจ้งเตือนของสถำนศึกษำ 
 

 ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำดูรำยละเอียดข้อมูลผู้เรียนซ  ำซ้อนได้ที่ “รอกำรรับรอง”  เพ่ือดูรำยละเอียดของข้อมูล 

รูปภาพ หน้ำจอรำยกำรตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้เรียนซ  ำซ้อน 
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    ผู้ใช้งาน : หน่วยงานต้นสังกัด 

 
รูปภาพ หน้ำจอหน้ำแรกและกำรแจ้งเตือนของหน่วยงำนต้นสังกัด 

 
 

 ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำดูรำยละเอียดข้อมูลผู้เรียนซ  ำซ้อนได้ที่ “รอการรับรอง” เพ่ือดูรำยละเอียดของข้อมูล  
และกำรตรวจสอบและรับรองผู้ใช้งำนได้ที่ “รอการรับรอง” “รับรองแล้ว”  และ “ไม่รับรอง” 
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2. ข้อมูลผู้เรียน 
2.1. ตรวจสอบ / บันทึกข้อมูล 

กำรตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำได้ โดยคลิกที่เมนู ข้อมูลผู้เรียน >>  
การตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลผู้เรียน เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน สำมำรถค้นหำข้อมูลได้ ดังนี  

• ระบ ุชื่อ  
• ระบ ุสกุล  

• เลือก ค้นหำทั งหมด หรือ ค้นหำในโรงเรียน จำกนั นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลผู้เรียน 

 

 
รูปภาพกำรค้นหำข้อมูลผู้เรียนที่มีรหัสที่ขึ นต้นด้วยอักษร G ในระบบ 

 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงรำยละเอียดข้อมูลผู้เรียน 
หมายเหตุ 
  1. กรณีค้นหำข้อมูลผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบไม่พบ ผู้ใช้งำนสำมำรถจัดท ำกำรบันทึกได้ โดยคลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอบันทึกข้อมูลผู้เรียน 
เมื่อเข้ำสู่หน้ำจอกำรบันทึกข้อมูลผู้เรียนแล้ว จัดท ำกำรบันทึกข้อมูลได้ ดังนี  

• ระบุ ข้อมูลผู้เรียน  
• ระบุ ข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่สำมำรถติดต่อได้ของผู้เรียน  
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• ระบุ สถำนที่เกิด  
• ระบุ ข้อมูลผู้ปกครอง  
• ระบุ ข้อมูลหลักฐำนประกอบ  

• ระบุ ข้อมูลเพ่ิมเติม (กรณีมีเพ่ิมเติม) จำกนั นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือยืนยันกำรบันทึก
ข้อมูลของผู้เรียน 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรบันทึกข้อมูลผู้เรียน 
 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรบันทึกข้อมูลที่อยู่ในประเทศท่ีสำมำรถติดต่อได้ของผู้เรียน 

 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรบันทึกข้อมูลสถำนที่เกิด 
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รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรบันทึกข้อมูลผู้ปกครอง 
 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรบันทึกข้อมูลหลักฐำนประกอบ 

 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมและกำรยินยอม 
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  2. กรณีค้นหำข้อมูลผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบพบ สถำนศึกษำ กดปุ่ม                           ให้รับโอนไปยังสถำนศึกษำท่ี
ก ำลังศึกษำอยู่ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนให้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน                                                         
 

รูปภาพ กำรโอนย้ำยข้อมูลโรงเรียน 
 

เมื่อเข้ำสู่หน้ำจอโอนย้ำยข้อมูลโรงเรียน ท ำกำรบันทึกข้อมูลได้ ดังนี  

• ระบุ ข้อมูลรูปถ่ำย จำกนั นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยืนยันโอนย้ำยโรงเรียน 
กำรบันทึกข้อมูลของผู้เรียน กรณีมีกำรโอนย้ำยข้อมูลโรงเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำร 
ส่งต่อข้อมูลผู้เรียนให้กับส ำนักทะเบียนกลำง กรมกำรปกครอง ในล ำดับถัดไป 

 
  3. สำมำรถดูประวัติกำรแก้ไข คลิกที่ปุ่ม                              ระบบได้มีกำรเก็บประวัติกำรแก้ไขต่ำง ๆ  
จำกผู้ใช้งำนที่ได้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลผู้เรียน 

  รูปภาพ กำรตรวจสอบประวัติกำรแก้ไขข้อมูลผู้เรียน 
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  4. ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำดูรำยละเอียดข้อมูลผู้เรียนได้ โดยคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือดูรำยละเอียดของ
ข้อมูล 

รูปภาพ รำยละเอียดข้อมูลกำรบันทึกผู้เรียน 
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ส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร 
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2.2. ค้นหาข้อมูลผู้เรียน 
กำรค้นหำข้อมูลผู้เรียน ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำได้ โดยคลิกที่เมนู ข้อมูลผู้เรียน >> ค้นหาข้อมูล

ผู้เรียน เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอค้นหำข้อมูลผู้เรียน สำมำรถค้นหำข้อมูลได้ ดังนี  
• เลือก สังกัด 
• เลือก สัญชำติ 
• ระบุ ชื่อ-นำมสกุล ผู้เรียน 
• ระบุ รหัสประจ ำตัวผู้เรียน 
• ระบุ ชื่อ-นำมสกุล บิดำ 
• ระบุ ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ 
• เลือก จังหวัด 
• เลือกสถำนศึกษำ 
• เลือก ปี พ.ศ. 
• เลือก ปีเกิด 

• ระบุ ชื่อผู้บันทึก จำกนั นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลผู้เรียน 
 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูลผู้เรียน 
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  ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลผู้เรียนในภำพรวมออกเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม           
เพ่ือส่งออกข้อมูลผู้เรียน 
 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงตัวอย่ำงไฟล์ Excel ข้อมูลผู้เรียนในภำพรวม 

 
ผู้ใช้งำนสำมำรถพิมพ์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ข้อมูลผู้เรียน 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงภำพพิมพ์ข้อมูลผู้เรียน 
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ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม    เพ่ือแก้ไขข้อมูลผู้เรียน 
จำกนั นคลิกทีปุ่่ม  

 

 
 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงรำยละเอียดข้อมูลผู้เรียน 
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2.3 ตรวจสอบและรับรอง 
กำรค้นหำข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและรับรอง ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำได้ โดยคลิกที่เมนู ข้อมูลผู้เรียน  

>> ตรวจสอบและรับรอง เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน สำมำรถค้นหำข้อมูลได้ ดังนี  
• เลือก ปีกำรศึกษำที่เริ่มเรียน 
• เลือก สังกัด 
• เลือก จังหวัด 
• เลือก สัญชำติ 
• ระบุ ชื่อ-นำมสกุล 
• เลือก สถำนะ “รอกำรรับรอง” หรือ “รับรองแล้ว” หรือ “ไม่รับรอง” จำกนั นคลิกท่ีปุ่ม 

 เพ่ือค้นหำข้อมูล 

รูปภาพหน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและรับรอง 
 

กำรตรวจสอบและรับรอง ผู้เรียนงำนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลได้ โดยกำรรับรอง 
ข้อมูลสำมำรถจัดท ำได้ ดังนี  

• คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันกำรรับรองข้อมูลผู้เรียน 
• คลิกปุ่ม  เพ่ือไมร่ับรองข้อมูลผู้เรียน 
• คลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขรำยละเอียดข้อมูลผู้เรียน 
•  คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกกำรยืนยันข้อมูลผู้เรียน 
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รูปภาพ หน้ำจอแสดงยืนยันกำรไมร่ับรองข้อมูลผู้เรียน 
 
ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลผู้เรียนออกเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม เพ่ือ 

ส่งออกข้อมูลผู้เรียน 
 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงตัวอย่ำงไฟล์ Excel ข้อมูลผู้เรียน 

 
ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลผู้เรียนออกเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม    

เพ่ือส่งออกข้อมูลผู้เรียน และสำมำรถน ำไฟล์ดังกล่ำว เพื่อน ำเข้ำระบบ 
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 3.ข้อมูลผู้ใช้งาน 
  3.1 ตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน 
 กำรค้นหำข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำได้ โดยคลิกที่เมนู 
ข้อมูลผู้ใช้งาน >> การตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน สำมำรถ
ค้นหำข้อมูลได้ ดังนี  

• เลือก สังกัด 
• เลือก เขตพื นที่กำรศึกษำ (กรณี สังกัด สพฐ.) 
• เลือก จังหวัด 
• เลือก สถำนศึกษำ 
• ระบุ ชื่อ 
• ระบุ สกุล 
• ระบุ ประเภทผู้ใช้งำน 

• เลือก สถำนะ จำกนั นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูลผู้ลงทะเบียน 
 

หมายเหตุ 
  1. กรณีไม่รับรองข้อมูลผู้ลงทะเบียน จำกกำรตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครเข้ำใช้งำนคลิกปุ่ม                 
โดยคลิกที่ปุ่ม              เพ่ือบันทึกกำรยกเลิกข้อมูลผู้ลงทะเบียน จำกนั นคลิกที่ปุ่มตกลงเพ่ือยืนยันกำรไม่
รับรอง 
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รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรยกเลิกข้อมูลผู้ลงทะเบียน (กรณีไม่รับรอง) 

 
  2. ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้โดยคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

รูปภาพ หน้ำจอเพ่ิม/แก้ไขผู้ใช้งำนระบบ 

ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลผู้ลงทะเบียนออกเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม   
เพ่ือส่งออกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงตัวอย่ำงไฟล์ Excel ข้อมูลผู้ลงทะเบียน 
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 4. การน าเข้าข้อมลู 
  4.1 การน าเข้าข้อมูลผูเ้รียน 
    กำรน ำเข้ำข้อมูลผู้เรียน ผู้ใช้งำนสำมำรถบันทึกได้ โดยคลิกที่เมนู น าเข้าข้อมูล >> น าเข้าข้อมูล
ผู้เรียน เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอน ำเข้ำข้อมูลผู้เรียน สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ดังนี  
 

รูปภาพ หน้ำจอในกำรน ำเข้ำมูลผู้เรียน 
 
 ผู้ใช้งำนสำมำรถน ำเข้ำข้อมูลในระบบก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มี
หลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎรได้ ดังนี  

• เลือก สังกัด 
• เลือก จังหวัด 
• เลือก สถำนศึกษำ 
• ระบุ ไฟล์แนบ โดยคลิกที่ปุ่ม                                              เพ่ือดำวน์โหลดฟอร์ม

ตัวอย่ำง Excel  

 
รูปภาพ ไฟล์ตัวอย่ำง Excel ส ำหรับกำรน ำเข้ำข้อมูลผู้เรียน 
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หมายเหตุ 
  ไฟล์ตัวอย่ำง Excel ส ำหรับกำรน ำเข้ำข้อมูลผู้เรียน จะประกอบด้วย  

• DataImport  ตำรำงที่ใช้ส ำหรับกำรกรอกข้อมูลเพื่อน ำเข้ำข้อมูลผู้เรียน 
• DataDic      ชื่อรำยกำร พร้อมค ำอธิบำยของ DataImport  
• SUBDISTRICT  รหัสต ำบล รหัสอ ำเภอ และรหัสจังหวัด 
• LEVEL    รหัสระดับกำรศึกษำ 
• NATION   รหัสเชื อชำติ 
• PREFIXCODE  รหัสค ำน ำหน้ำนำม 

                  
 ผู้ใช้งำนแนบไฟล์น ำเข้ำข้อมูลผู้เรียนได้ โดยคลิกที่ปุ่ม                 จำกนั นกดยืนยันให้ควำมยินยอม

เปิดเผยข้อมูล หรือ ไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล กดปุ่ม                             หำกมีข้อผิดพลำดระบบจะมี 
กำรแจ้งเพ่ือให้ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง และน ำเข้ำอีกครั งตำมขั นตอนดังกล่ำว 

รูปภาพ หน้ำจอแสดงรำยกำรไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบ 
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5.ข้อมูลผูเ้รียนซ้ าซ้อน 
  5.1 ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนซ้ าซ้อน 
 กำรค้นหำข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนซ  ำซ้อน ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำได้ โดยคลิกที่เมนู 
ข้อูลผู้เรียนซ้ าซ้อน >> ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้เรียนซ้ าซ้อน เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
ผู้เรียนซ  ำซอน สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ ดังนี  

รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้เรียนซ  ำซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบก ำหนดรหัสประจ ำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำ 
ส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร 
 

20 

 6.รายงาน 
  6.1 รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษา 
 ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลรำยงำนสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสถำนศึกษำออกเป็นไฟล์ 
Excel ได้ โดยคลิกที่เมนู รายงาน >> รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษา เพ่ือเข้ำสู่
หน้ำจอกำรค้นหำข้อมูลรำยงำน สำมำรถค้นหำข้อมูลได้ ดังนี  

• เลือก ปีกำรศึกษำ 

• เลือก จังหวัด 

• เลือก สถำนศึกษำ จำกนั นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูล 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูลสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสถำนศึกษำ 
 
ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลรำยงำนสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสถำนศึกษำออกเป็น 

ไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่เมนู  เพ่ือส่งออกข้อมูล 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงตัวอย่ำงไฟล์ Excel ข้อมูลผู้รำยงำนสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสถำนศึกษำ 
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6.2 รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสัญชาติ 
ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลรำยงำนสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสัญชำติ ออกเป็น 

ไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่เมนู รายงาน >> รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสัญชาติ เพ่ือเข้ำสู่
หน้ำจอกำรค้นหำข้อมูลรำยงำน สำมำรถค้นหำข้อมูลได้ ดังนี  

• เลือก ปีกำรศึกษำ 

• เลือก จังหวัด 

• เลือก สถำนศึกษำ จำกนั นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหำข้อมูล 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรค้นหำข้อมูลสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสัญชำติ 

 
ผู้ใช้งำนสำมำรถส่งออกข้อมูลรำยงำนสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสัญชำติออกเป็น 

ไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่เมนู  เพ่ือส่งออกข้อมูล 

 
รูปภาพ หน้ำจอแสดงตัวอย่ำงไฟล์ Excel ข้อมูลรำยงำนสถิติกำรออกรหัสผู้เรียน จ ำแนกตำมสัญชำติ 
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 7. ข้อมลูส่วนตัว 
  7.1 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
     ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยคลิกที่เมนู ชื่อผู้ใช้งาน >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพ่ือเข้ำสู่
หน้ำจอกำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี  

รูปภาพ หน้ำจอแสดงกำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 


