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การทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล DMC   (10 มิถุนายน)  

 สามารถเขากรอกขอมูลไดท่ี  http://portal.bopp-obec.info/obec62/ โดยใชรหัสผานเดิม ท่ีมีอยู
แลว หรือสําหรับเจาหนาท่ีใหมใหสมัครและแจงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหอนุมัติการใชงาน username ของ
โรงเรียน 
 ลําดับการทําขอมูล 10 มิถุนายน  ใหปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1. กรอกขอมูลของ Username ใหครบถวน ไดแก Email (ในอนาคตจะใชสงเตือนแจงการยายเขา
ยายออก  และเปลี่ยนรหัสผาน) , เบอรโทรศัพท (หากใครไมประสงคจะใสเบอรสวนตัว ใหใสเปนเบอรท่ีทํางาน
ท่ีสามารถติดตอได) 
 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  
 โรงเรียนท่ีทํารอดําเนินการไวในรอบสิ้นปการศึกษา นักเรียนจะตกคางอยูในปการศึกษา และจะไมถูก
นับเขามาในทะเบียนแยกชั้นเพศ 
 สามารถดําเนินการนักเรียนเหลานี้ได  4 เมนูคือ ยายออกนักเรียนแขวนลอย, ซํ้าชั้น,จบการศึกษา
ออกไปเรียนท่ีอ่ืน, เลื่อนชั้น  
 5. ทําขอมูลนักเรียนใหครบจํานวน 10 มิถุนายน 

    5.1 ยายเขา นักเรียนท่ีสมัครเขาใหมใหครบจํานวนวันท่ี 10 มิถุนายน หากไมสามารถยาย 
เขาโดยข้ึนตัวแดงวา "ไมพบเลขประจําตัวประชาชน" ใหกรอกขอมูลนักเรียนใหมในเมนู เพ่ิมนักเรียน เนื่องจาก
เด็กอาจจะมาจากสังกัดอ่ืนหรือเปนเด็กเขาใหม (อ.1) ท่ีไมเคยมีขอมูลอยูในระบบ DMC หากเปนนักเรียนท่ีมี
บัตรประชาชนใหใช Smart card reader (ตามคูมือท่ีแนบ) 

    5.2 นักเรียนไมมีบัตรประชาชน ไมมีเอกสาร ใหกรอกขอมูลในหนา “เพ่ิมนักเรียนติด G (ไมมีเลข 
ประจําตัวประชาชน)” และสงเอกสารขอหมายเลขบัตร G ไปท่ี  http://www.gcode.moe.go.th  เพ่ือให
สํานักงานเขตเพ้ืนท่ีการศึกษาอนุมัติเลขบัตร G  แลวโรงเรียนไปท่ีเมนูเพ่ิมนักเรียนติด G ยายเขานักเรียน G 
จาก gcode  ท่ีไดรับอนุมัติไปคน แลวบันทึกขอมูลใหครบถวน 

    5.3. ยายออก นักเรียนท่ีไมมีตัวตนอยูในโรงเรียน (ยายออกแลว, ไปโรงเรียนอ่ืนแตไมแจงยายออก  
โรงเรียนอ่ืนติดตอมาใหยายออก, ซํ้ากับตางสังกัด ไมมีตัวตนแตไมยอมจําหนายออก) 
            5.4 จัดช้ันเรียน สําหรับโรงเรียนท่ีมีการเลื่อนชั้นแลวนักเรียนยายหอง 

นักเรียนท่ีอายุไมถึงเกณฑ  นักเรียนท่ีอายุเกินเกณฑรายงาน    จะไมนับเขาไปจัดสรร 
งบประมาณให 

ไมใหกรอกนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ขวบ (ยกเวน สพป กทม.) กรณีไมไดขออนุญาตเปด 3  
ขวบ  หากกรอกขอมูลเขามาจะโดนตัดออกจากระบบท้ังหมด และไมไดรับงบประมาณ  
                   เมนูนักเรียนท่ีไมสามารถจําหนายได  เนื่องจากไมมาเรียน มาแลวหาย ใหใชเมนูนี้ แตจะ
ไมไดรับงบประมาณ    
 6. ตรวจสอบขอมูลนักเรียนตามหัวขอตอไปนี้ 

http://www.gcode.moe.go.th/
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     6.1 กรอกน้ําหนัก สวนสูงนักเรียนทุกคน (ทําเฉพาะรอบ 10 มิ.ย.) 
     6.2 นักเรียนพิการ 
     6.3 นักเรียนดอยโอกาส ขาดแคลน  ยากจน (ตามเกณฑกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีสงให) 

    6.4 นักเรียนพักนอน โดยเขตตองคลิกวาโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนท่ีอยูในโรงเรียนเสียกอน โรงเรียน 
จึงจะสามารถเลือกตัวเลือกนักเรียนพักนอนในโครงการได 

    6.5 ขอมูลประเภทนักเรียน สําหรับนักเรียนท่ีเปนนักเรียนพิการเรียนรวม, ศูนยการเรียน, Home  
school, การศึกษาทางเลือก, IP , EP, MEP , หลักสูตรคูขนานสามัญ-อาชีวศึกษา(สพฐ.ทําอีกระบบ) 

    6.6 นักเรียนซํ้าซอนภายในสังกัด สพฐ. ถาประสานงานติดตอโรงเรียนเดิมใหยายออกไมได หรือ 
โรงเรียนอ่ืนทําการยายเขานักเรียนมาผิดคนเนื่องจากกรอกบัตรประชาชนผิด ใหอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน
นักเรียนซํ้าซอน,ใบสมัครเขาเรียนและภาพสําเนาทะเบียนนักเรียน ถามีตัวแดงหนาจํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศ
เรื่องเด็กซํ้าซอนจะไมสามารถยืนยันขอมูลได 

    6.7 นักเรียนซํ้าซอนตางสังกัด (เอกชน,อุดมศึกษา,กศน ฯลฯ) นักเรียนมีตัวตนเรียนอยูภายใน 
วันท่ี 10 มิถุนายน ใหสงเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเหลานี้ทุกคนท่ีมีอยูรายชื่อซํ้าซอนตางสังกัด ใครไมมี
ตัวตนใหยายออกไปจากระบบใหหมด  
 7. ตรวจสอบขอมูลกอนการยืนยัน (ปุมยืนยันจะข้ึนในวันท่ี 5 มิถุนายน) 
    ใหโรงเรียนตรวจสอบขอมูลในเมนู โรงเรียน จํานวนนักเรียนแยกชั้นเพศใหถูกตองเพ่ือใชในการ
จัดสรรงบประมาณ หลังปดระบบวันท่ี 10 มิถุนายน แลวโรงเรียนไหนท่ียืนยันไมทัน สพฐ. จะมีการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหลาชาหรือไมจัดสรรงบประมาณใหเลย 
              สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดตอไดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัดหรือติดตอ
ผูดูแลระบบสวนกลางผานทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com และแจงเบอรติดตอไวในอีเมล 
 

กรอกขอมูล Username 

ใหกดเขาเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงขอมูลผูใชงานของฉัน 

 
 
 แกไขขอมูล หมายเลขโทรศัพท และอีเมลใหตรงกับท่ีใชงานจริง (หมายเลขโทรศัพทมือถือ หากไม
ประสงคจะใสก็ได แตระบุหมายเลขโทรศัพทท่ีโรงเรียน หรือสํานักงาน ใหสามารถติดตอไดจริง ) 
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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 เขตพ้ืนท่ี
บริการ ท่ีดิน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีตั้งทางภูมิศาสตร 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 

 
 ถาข้ึนแจงตัวแดงดังภาพดานลาง "มีเลขประจําตัวประชาชนนี้อยูในรายการยายเขาแลว" แสดงวาเด็ก
คนนึ้โรงเรียนไดทําการยายเขาคางไว เปนสถานะรอเขาอยู (โรงเรียนอ่ืนยังไมยายออกมาให) ระบบจะแจง 
error ไมใหยายเขาซํ้ามาอีก 
 

 
 
 
 แตถาข้ึนขอมูลนักเรียนดังภาพดานลาง แสดงวามีนักเรียนในฐานขอมูล DMC สามารถทําการยายเขา
ได โดยใหกรอก เลขประจําตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนท่ีใชในโรงเรียน), ชั้นเรียน และหองท่ีเรียน แลวกดปุม
บันทึกดานลาง 
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 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 
 

 
 
- ใหคลิกท่ีขางหนานักเรียนคนท่ีตองการยายออก (ถาไมติ้กโปรแกรมจะไมยายออกใหเด็กคนนั้น) 
- ใสวันท่ียายออกใหถูกตอง 
- กดปุมบันทึกเพ่ือยายออกเด็กนักเรียน 

ปรับปรุงขอมูลประเภทนักเรียน 

 ใหแกไขขอมูลนักเรียน ใหตรงกับหัวขอท่ีมีใหเลือก โดยเฉพาะหัวขอ นักเรียนพิการเรียนรวม ซ่ึงไดรับ
งบประมาณจากท้ัง สนผ (สํานักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ท้ังจาก สศศ (สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ) ใหระบุใหตรงกับความเปนจริงเพ่ือนําขอมูลใชรวมกับทางสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียนใน
โครงการตางๆ ซ่ึงมีหัวขอดังตอไปนี้ 

1. นักเรียนปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเปนขอนี้แลว ไมตองทําอะไรเพ่ิม ) 
2. นักเรียนพิการเรียนรวม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเปนขอนี้แลว) 
3. นักเรียนพิการเรียนรวม ท่ีรับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนท่ีมีนักเรียนรับงบจาก 
สศศ ใหมาแกไขเพ่ิมเติม) 
4. นักเรียน  โครงการแลกเปลี่ยน 
5. นักเรียน  ศูนยการเรียน 
6. นักเรียน home school 
7. นักเรียน การศึกษาทางเลือก 
8. นักเรียน โครงการ IP (Intensive program) 
9. นักเรียน โครงการ EP (English program) 
10. นักเรียน โครงการ MEP (Mini English program) 
11. นักเรียน ท่ีเรียนหลักสูตรคูขนานสามัญ – อาชีวศึกษา 
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 การแกไขขอมูลนักเรียน ใหทําเปนรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน คนหาแลวแกไขเปนคนไป (แกไข
เฉพาะนักเรียนท่ีอยูในประเภทท่ีไมใช นร. ปกติ ก็พอ) 

 

ตัวตรวจสอบทีล่ะเอยีดขึน้ในหน้าจํานวนนักเรียนแยกช้ันเพศ 

 
- จํานวนหอง ถานักเรียนเปน 0 ใสจํานวนหองไวจะข้ึนตัวแดงและไมสามารถยืนยันได 

 
- ชื่อสกุลภาษาอังกฤษท่ีโรงเรียนซอมขอมูลมาแลวใสเปนชื่อภาษาไทยหรือติดอักขระพยัญชนะไทย

ขางหนาตัวอักษรอังกฤษ จะข้ึนตัวแดงและไมสามารถยืนยันได ใหแกใหถูกตอง  
- นักเรียนซํ้าเลขประชาชนตางโรงเรียน ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 
- นักเรียนท่ีรอยายเขา/ไมสําเร็จ ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 
- นักเรียนซํ้าซอนท่ีโรงเรียนอ่ืนขอยายเขา ตัวแดงจะไมสามารถยืนยันได 
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คูมือการใชงานเครื่องอานบัตร Smart card กับระบบ Data Management Center 

อปุกรณ์และโปรแกรมทีจ่ําเป็น 

เครื่องอานบัตร Smart card ท่ีรองรับคือ FEITIAN R301-C11 (CDG) 

 

 
 

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 , 8 , 8.1 , 10 (ไมสามารถใชงานกับ xpได) 

โปรแกรมบราวเซอร Mozilla Firefox รุน 52 เปนตนไป (ปจจุบันรุน 56.0.2)หรือโปรแกรม Google 

Chrome รุน 60 เปนตนไป(ปจจุบันรุน 61) 

ระบบ Data Management Center ไมสามารถทํางานรวมกับโปรแกรม Internet Explorer ได 
โปรแกรมสําหรับอานบัตรสามารถดาวนโหลดไดท่ี 

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip 

การติดตั้งโปรแกรมสําหรับอ่านบัตร Smart card 

ดาวนโหลดโปรแกรม ไดท่ี  

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip 
โปรแกรมแอนตี้ไวรัสบางตัวจะลบโปรแกรมเครื่องอานบัตรนี้ทําใหไมสามารถใชงานได ให
ตรวจสอบกอนดาวนโหลด โปรแกรมท่ีตองลบท้ิงออกจาก Windows คือ Baidu Antivirus และ
โปรแกรมยอยท้ังหลายของ Baidu 

หลังจากดาวนโหลดเสร็จแลว ใหเปดไฟล smartcard_reader.zip จะพบสามไฟลนี้ให Extract ไฟล

ไปท่ีโฟลเดอรไหนก็ได (ท่ีแนะนําคือ c:\smartcard_reader) 

 

 

 

http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip
http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip
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เปดไฟล frontagent แลวทําตามภาพ 

 
 

 
หากมีหนาจอปรากฏนอกเหนือจากนี้เชน วินโดวสถามเรื่องความปลอดภัย ใหกด OK , 

Allow หรือตกลงไปได 
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เม่ือเปดแลวมุมขวาลางของ Windows จะข้ึน icon  

  ใหเช็ควาเปดซอนกันหลายๆครั้งหรือไม ใหกดท่ี icon กดท่ี exit จนเหลือแคตัวเดียว
เทานั้น 

การใช้งานเคร่ืองอ่านบัตรร่วมกบัโปรแกรม Data Management Center 

หลังจากท่ีติดตั้งและเปดโปรแกรมfrontagentเรียบรอยแลว ใหเปดเว็บเขาระบบ Data 

Management Center login เขาสูระบบ 

 
เสียบ USB เครื่องอานบัตรเขากับเครื่องคอมพิวเตอรและเสียบบัตรประชาชนของเด็กนักเรียนท่ี

ตองการยายเขาคางไว (ในข้ันตอนติดตั้งทดสอบใหใชบัตรของตัวเองก็ได)  

เขาเมนู โรงเรียน 2.7.1 ยายเขานักเรียน 

กดปุม + ยายเขานักเรียน  

กด Link ทดสอบเครื่องอานบัตร 

 
หนาตางใหมจะถูกเปดข้ึน 

Google Chrome จะข้ึนหนาจอนี้ ใหทําตามภาพ 
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Firefox จะข้ึนหนาจอใหทําตามภาพ 
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หนาเว็บจะข้ึนขอความรายละเอียดหนาบัตรประชาชนของบัตรท่ีเสียบไว 

 
หากเปดเว็บแลวเปนหนาจอขาว มีขอความสั้นๆ ไมมีรายละเอียดจากหนาบัตรใหตรวจสอบ
เครื่องอานบัตรและบัตรวาเสียบแนนดีแลวหรือยัง หรือเปลี่ยน port usbอ่ืน แลวกด Refresh / 
ปุม F5 เพ่ือโหลดหนานี้ใหมอีกครั้ง เม่ือทําทุกอยางถูกตองหมดแลวยังข้ึนหนาจอแบบไมมี
รายละเอียดอีกใหติดตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขอความชวยเหลือในลําดับตอไป  
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เม่ือสามารถอานบัตรไดแลว ใหปดหนาตางทดสอบเครื่องอานนี้แลวกลับไปหนา 2.7.1 ยายเขา

นักเรียน กดปุม + ยายเขานักเรียนท่ีเปดไวเชนเดิม 

กดปุมอานขอมูลจากเครื่องอานบัตรประชาชนหมายเลข 13 หลักจะปรากฏในชองทันที 

 
กดปุม บันทึกอีกรอบ เพ่ือทําการคนหาขอมูลนักเรียนในระบบ 

กรอกขอมูลวันท่ียายเขา / วันท่ีเพ่ิมใหถูกตอง  (เปนวันท่ีนักเรียนยายเขาโรงเรียนตามความจริง) 

บันทึกขอมูลใหครบถวน นักเรียนท่ีจะทําการยายเขา อานหมายเลขบัตรดวยเครื่องอานบัตรจะ

สามารถยายเขามาไดเลยไมติดอยูท่ีโรงเรียนตนทาง ระบบจะทําการยายออกนักเรียนคนดังกลาว

ออกมาใหเรียบรอย 

ในเมนู 2.7.3 เพ่ิมนักเรียน สามารถใชเครื่องอานบัตรไดเชนกัน ใหกดปุมอานบัตรจากเครื่องฯ จะเติม

ขอมูลหนาบัตรลงฟอรมใหเอง ลดปญหาการกรอกเลขบัตร ชื่อ นามสกุลผิดหากใชเครื่องอานบัตร 

Smart card 

 
เครื่องอานบัตรนี้สามารถอานบัตรประชาชนท่ีมี Smart card ไมสามารถอานบัตรประชาชน

ของเด็กตางดาวได 
นักเรียนอนุบาลท่ียังไมไดทําบัตรประชาชนยังสามารถใชการกรอกขอมูลแบบเดิมตามปกติ  
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