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การทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปการศึกษา 2558 (10 มถิุนายน)  

 สามารถเขากรอกขอมูลไดท่ี http://portal.bopp-obec.info/obec58/ โดยใชรหัสผานเดิม ท่ีมีอยู

แลว หรือสําหรับเจาหนาท่ีใหมใหสมัครและแจงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหอนุมัติการใชงาน username ของ

โรงเรียน 

  

 
 

 
 ลําดับการทําขอมูล 10 มิ.ย. 2558 ใหปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้ 

 1. กรอกขอมูลของ Username ใหครบถวน ไดแก Email (ในอนาคตจะใชสงเตือนแจงการยายเขา

ยายออก  และเปลี่ยนรหัสผาน) , เบอรโทรศัพท (หากใครไมประสงคจะใสเบอรสวนตัว ใหใสเปนเบอรท่ีทํางาน

ท่ีสามารถติดตอได) 

หนา 1 

 



การทําขอมูลนกัเรียนรายบุคคล DMC รอบที่ 1 ปการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน)  - หนา 2 

 

 2. เจาหนาท่ีเขต ใหแกไขขอมูลเขต โดยใส Website, ชื่อผูอํานวยการเขต, พิกัดตําแหนง สํานักงาน

เขตฯ 

 3. เจาหนาท่ีโรงเรียน ใหแกไขขอมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน (บังคับในรอบนี้) 

แกไขขอมูลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร ท่ีอยู เบอรติดตอ ชั้นเรียนท่ีเปดสอน และจํานวนหองในแตละชั้น และขอมูล

อ่ืนๆ ใหเปนปจจุบัน 

 4. ดําเนินการ เล่ือนช้ัน ซํ้าช้ัน ทําจบ ยายออก นักเรียนท่ีทํารอดําเนินการไวในรอบส้ินป

การศึกษา 2557 

 โรงเรียนท่ีทํารอดําเนินการไวในรอบสิ้นปการศึกษา นักเรียนจะตกคางอยูในปการศึกษา 2557 และ

จะไมถูกนับเขามาในทะเบียนแยกชั้นเพศ 

 สามารถดําเนินการนักเรียนเหลานี้ได  4 เมนูคือ ยายออกนักเรียนแขวนลอย, ซํ้าชั้น,จบการศึกษา

ออกไปเรียนท่ีอ่ืน, เลื่อนชั้น 

  

 5. ทําขอมูลนักเรียนใหครบจํานวน 10 มิ.ย. 

 5.1 ยายเขา นักเรียนท่ีสมัครเขาใหมใหครบจํานวนวันท่ี 10 มิ.ย. 2558 หากไมสามารถยาย

เขาโดยข้ึนตัวแดงวา "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" ใหกรอกขอมูลนักเรียนใหมในเมนู เพ่ิมนักเรียน 

เนื่องจากเด็กอาจจะมาจากสังกัดอ่ืนหรือเปนเด็กเขาใหม (อ.1) ท่ีไมเคยมีขอมูลอยูในระบบ DMC 

5.2 นักเรียนไมมีบัตรประชาชน ไมมีเอกสาร ใหกรอกขอมูลในหนา “เพ่ิมนักเรียนติด G (ไม

มีเลขประจําตัวประชาชน)” และสงเอกสารขอหมายเลขบัตร G ไปท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียน

สังกัดพรอมท้ังติดตอใหพิจารณาอนุมัติสรางเลขบัตร G โรงเรียนไมจําเปนตองสงเอกสารมาท่ี สพฐ 

หรือแจงอีเมลเขามาเพราะทางสวนกลางจะไมอนุมัติใหแทนเขตฯเด็ดขาด 

5.3. ยายออก นักเรียนท่ีไมมีตัวตนอยูในโรงเรียน (ยายออกแลว, ไปโรงเรียนอ่ืนแตไมแจง

ยายออก โรงเรียนอ่ืนติดตอมาใหยายออก, ซํ้ากับตางสังกัด ไมมีตัวตนแตไมยอมจําหนายออก) 

 5.4 จัดช้ันเรียน สําหรับโรงเรยีนท่ีมีการเลื่อนชั้นแลวนักเรียนยายหอง 

นักเรียนท่ีอายุไมถึงเกณฑ(ยกเวน สพป กทม.) , นักเรียนท่ีอายุเกินเกณฑรายงานจะไม

นับเขาไปจัดสรรงบประมาณให 

ไมใหกรอกนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ขวบ (ยกเวน สพป กทม.) หากกรอกขอมูลเขามาจะ

โดนตัดออกจากระบบท้ังหมด 

 6. ตรวจสอบขอมูลนักเรียนตามหัวขอตอไปนี้ 

  6.1 กรอกน้ําหนัก สวนสูงนักเรียนทุกคน (ทําเฉพาะรอบ 10 มิ.ย.) 

  6.2 นักเรียนพิการ 

  6.3 นักเรียนดอยโอกาส ขาดแคลน 

6.4 นักเรียนพักนอน โดยเขตตองติ้กวาโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนท่ีอยูในโรงเรียนเสียกอน 

โรงเรียนจึงจะสามารถเลือกตัวเลือกนักเรียนพักนอนในโครงการได 
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6.5 ขอมูลประเภทนักเรียน สําหรับนักเรียนท่ีเปนนักเรียนพิการเรียนรวม, ศูนยการเรียน, 

Home school, การศึกษาทางเลือก, IP , EP, MEP , หลักสูตรคูขนานสามัญ-อาชีวศึกษา 

6.6 นักเรียนซํ้าซอนภายในสังกัด สพฐ. ถาประสานงานติดตอโรงเรียนเดิมใหยายออกไมได 

หรือโรงเรียนอ่ืนทําการยายเขานักเรียนมาผิดคนเนื่องจากกรอกบัตรประชาชนผิด ใหอัพโหลดเอกสาร

ยืนยันตัวตนนักเรียนซํ้าซอน,ใบสมัครเขาเรียนและภาพสําเนาทะเบียนนักเรียน ถามีตัวแดงหนา

จํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศเรื่องเด็กซํ้าซอนจะไมสามารถยืนยันขอมูลได 

6.7 นักเรียนซํ้าซอนตางสังกัด (เอกชน,อุดมศึกษา,กศน ฯลฯ) นักเรียนมีตัวตนเรียนอยู

ภายในวันท่ี 10 มิ.ย. 2558 ใหสงเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเหลานี้ทุกคนท่ีมีอยูรายชื่อซํ้าซอนตาง

สังกัด ใครไมมีตัวตนใหยายออกไปจากระบบใหหมด หากไมสงเอกสารและไมยายออกจะมีการ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนท่ีไมทําการยืนยันตัวตนแกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯใหตรวจสอบและพิจารณา 

(จะแจงลวงหนาประมาณวันท่ี 1 มิ.ย. 2558) 

 7. ตรวจสอบขอมูลกอนการยืนยัน (ปุมยืนยันจะข้ึนในวันท่ี 1 มิ.ย. 2558) 

  ใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูลในเมนู โรงเรียน จํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศใหถูกตองเพ่ือใชใน

การจัดสรรงบประมาณ หลังปดระบบวันท่ี 10 มิ.ย. 2558 แลวโรงเรียนไหนท่ียืนยันไมทัน สพฐ. จะมีการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหลาชาหรือไมจัดสรรงบประมาณใหเลย 

 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดตอไดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัด 

หรือติดตอผูดูแลระบบสวนกลางผานทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com และแจงเบอรติดตอไวในอีเมล 

 

กรอกขอมูล Username 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงขอมูลผูใชงานของฉัน 

 
 

 แกไขขอมูล หมายเลขโทรศัพท และอีเมลใหตรงกับท่ีใชงานจริง (หมายเลขโทรศัพทมือถือ หากไม

ประสงคจะใสก็ได แตระบุหมายเลขโทรศัพทท่ีโรงเรียน หรือสํานักงาน ใหสามารถติดตอไดจริง) 

หนา 3 
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แกไขขอมูลโรงเรียน 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

 

 
 

อัพโหลดภาพปายหนาโรงเรียน เลือก Browse ไฟลภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กท้ังหมด) ขนาดไมเกิน 

1MB  
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ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆใหตรงกับปจจุบัน ท้ังเรื่องไฟฟา น้ําประปา จํานวนคอมพิวเตอร เขตพ้ืนท่ีบริการ 

ท่ีดิน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร 

ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร มีการเพ่ิมหัวขอใหเลือกดังตอไปนี้ 

1. พ้ืนราบ 

2. อยูในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 

เปนพ้ืนท่ีภูเขา หรือพ้ืนท่ีท่ีท่ีมีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 500 เมตร ข้ึนไป 

3. บนเกาะ 

4. มีเขตบริการติดตอกับชายแดนประเทศเพ่ือนบาน ยกเวนโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

5. โรงเรียนท่ีตั้งอยูบนสันเขา เชิงเขา หรือพ้ืนท่ีระหวางหุบเขาท่ีมีความยากลําบากในการเดินทาง 

6. โรงเรียนท่ีเปนพ้ืนท่ีสูงและชายแดน 

7. เรือนแพ  

 

ยายเขา 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายเขานักเรียน 
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ใหกดปุม   เขาหนาจอยายเขานักเรียน ในหนาจอนี้ใหใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของ

นักเรียนในชองกอนนั้นกอนแลวกด Enter 

 
 

 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" แสดงวาขอมูลนักเรียนคนนี้ไมอยูใน

ฐานขอมูลของระบบ DMC  ใหเปลี่ยนไปทําท่ีเมนู "เพ่ิมนักเรียน" กรอกขอมูลนักเรียนใหมท้ังหมดไดเลย ไม

ตองทําท่ีเมนูยายเขาแลว 

 
 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยูในทะเบียนแลว" แสดงวาเด็กคนนึ้

ขอมูลอยูในทะเบียนโรงเรียนเราอยูแลว เปนการยายเขาซํ้า ระบบจะแจง error ไมใหยายเขาซํ้ามาอีก 
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 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยูในรายการยายเขาแลว" แสดงวาเด็ก

คนนึ้โรงเรียนไดทําการยายเขาคางไว เปนสถานะรอเขาอยู (โรงเรียนอ่ืนยังไมยายออกมาให) ระบบจะแจง 

error ไมใหยายเขาซํ้ามาอีก 

 

 
 

 

 แตถาข้ึนขอมูลนักเรียนดังภาพดานลาง แสดงวามีนักเรียนในฐานขอมูล DMC สามารถทําการยายเขา

ได โดยใหกรอก เลขประจําตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนท่ีใชในโรงเรียน), ชั้นเรียน และหองท่ีเรียน แลวกดปุม

บันทึกดานลาง 

 

 
 

 นักเรียนท่ีอยูในสถานะ รอยายเขา แสดงวาโรงเรียนปลายทางยังไมทํายายออกมาให จําเปน ตอง

ติดตอโรงเรียนเกาใหยายออกหรือหากไมเปนผลก็สงเอกสารยืนยันตัวตนข้ึนมาใหเจาหนาท่ี -สวนกลาง

พิจารณาทํายายออกแทน 

 

ยายออก 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ยายออก 
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กดท่ี ปุม  เขาหนาจอยายออก ในหนาจอนี้เอาไวคนหานักเรียนท่ีจะยายออก ใหคนหา

โดยใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แลวกดปุมคนหา หลังจากนั้นใหทําตาม

ข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

หนา 8 

 



การทําขอมูลนกัเรียนรายบุคคล DMC รอบที่ 1 ปการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน)  - หนา 9 

 

 
 

- ใหติ้กท่ีขางหนานักเรียนคนท่ีตองการยายออก (ถาไมติ้กโปรแกรมจะไมยายออกใหเด็กคนนั้น) 

- ใสวันท่ียายออกใหถูกตอง 

- กดปุมบันทึกเพ่ือยายออกเด็กนักเรียน 

 

 

 

ปรับปรุงขอมูลประเภทนักเรียน 

 ใหแกไขขอมูลนักเรียน ใหตรงกับหัวขอท่ีมีใหเลือก โดยเฉพาะหัวขอ นักเรียนพิการเรียนรวม ซ่ึงไดรับ

งบประมาณจากท้ัง สนผ (สํานักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ท้ังจาก สศศ (สํานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ) ใหระบุใหตรงกับความเปนจริงเพ่ือนําขอมูลใชรวมกับทางสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียนใน

โครงการตางๆ ซ่ึงมีหัวขอดังตอไปนี้ 

1. นร.ปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเปนขอนี้แลว ไมตองทําอะไรเพ่ิม) 

2. นร.พิการเรียนรวม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเปนขอนี้แลว) 

3. นร.พิการเรียนรวม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนท่ีมีนักเรียนรับงบจาก สศศ 

ใหมาแกไขเพ่ิมเติม) 

4. นร. โครงการแลกเปลี่ยน 

5. นร. ศูนยการเรียน 

6. นร.home school 

7. นร. การศึกษาทางเลือก 

8. นร.โครงการ IP (Intensive program) 

9. นร โครงการ EP (English program) 

หนา 9 
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10. นร โครงการ MEP (Mini English program) 

11. นร.ท่ีเรียนหลักสูตรคูขนานสามัญ - อาชีวศึกษา 

 การแกไขขอมูลนักเรียน ใหทําเปนรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน คนหาแลวแกไขเปนคนไป (แกไข

เฉพาะนักเรียนท่ีอยูในประเภทท่ีไมใช นร. ปกติ ก็พอ) 

 

 

 

 

ตัวตรวจสอบทีล่ะเอยีดขึน้ในหน้าจํานวนนักเรียนแยกช้ันเพศ 

 

- จํานวนหอง ถานักเรียนเปน 0 ใสจํานวนหองไวจะข้ึนตัวแดงและไมสามารถยืนยันได 

 
หนา 10 
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- ชื่อสกุลภาษาอังกฤษท่ีโรงเรียนซอมขอมูลมาแลวใสเปนชื่อภาษาไทยหรือติดอักขระพยัญชนะไทย

ขางหนาตัวอักษรอังกฤษ จะข้ึนตัวแดงและไมสามารถยืนยันได ใหแกใหถูกตอง 

- นักเรียนซํ้าเลขประชาชนตางโรงเรียน ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 

- นักเรียนท่ีรอยายเขา/ไมสําเร็จ ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 

- นักเรียนซํ้าซอนท่ีโรงเรียนอ่ืนขอยายเขา ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 

หนา 11 
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