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คำอธิบายเพ่ิมเติมสำหรับสถานศึกษาประเภทศูนย์การเรียน1 

 
 ๑. ในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎรสำหรับสถานศึกษาประเภทศูนย์การเรียน ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่เช่นเดียวกับนายทะเบียนสถานศึกษา/เจ้าหน้าที่สถานศึกษาแทนศูนย์การเรียน 

๒. ในแบบฟอร์มข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (นักเรียนติด G) ให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลแทนครูประจำชั้น  และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้
รับรองข้อมูลแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 มาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่
เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันการแพทย์ สถาน
สงเคราะห์ และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 
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การเข้าใช้งานระบบ 
การเข้าใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐาน

ทางทะเบียนราษฎร มีเมนูการใช้งานดังนี้ 

• ข้อมูลผู้เรียน 

• ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลผู้เรียน 

• ค้นหาข้อมูลผู้เรียน 

• ตรวจสอบและรับรอง 

• ข้อมูลผู้ใช้งาน 

• ตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน 

• รายงาน 

• รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสถานศึกษา 

• รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสัญชาติ 
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ขั้นตอนการใช้งานระบบ 
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รูปภาพแสดงขั้นตอนการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  
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รูปภาพแสดงขั้นตอนการรับรองนายทะเบียนของสถานศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 

 



ระบบกำหนดรหัสประจำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
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การเข้าสู่ระบบ 
   ผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถเข้าใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับ
บริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ ดังนี้ 

• ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน 

• ระบุ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกท่ีเมนู เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการเข้าใช้งานระบบ 

หมายเหตุ 
  กรณีผู้ใช้งานที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานระบบกำหนดรหัส
ประจำตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ ดังนี้ 

• ระบ ุชื่อ  

• ระบ ุนามสกุล  

• ระบ ุเลขประจำตัวประชาชน (ใช้เป็นUser name) 

• เลือก สังกัด  

• เลือก จังหวัด  

• เลือก สถานศึกษา / หน่วยงาน  

• เลือก ประเภทผู้ใช้งาน  

• ระบ ุตำแหน่ง  

• ระบ ุเบอร์โทรศัพท์  
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• ระบ ุอีเมล์  

• เลือกไฟล์ หลักฐานประกอบ (ไฟล์เอกสารการยืนยันตัวตน) 

• ระบ ุรหัสผ่าน (อย่างน้อย 4-20 ตัว) 

• ระบุ ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้
งานระบบ 



ระบบกำหนดรหัสประจำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
 

3 

 
 

รูปภาพหน้าจอแสดงการลงทะเบียนการเข้าใช้งานระบบ  
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1. ข้อมูลผู้เรียน 
1.1. ตรวจสอบ / บันทกึข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ โดยคลิกที่เมนู ข้อมูลผู้เรียน >>  
การตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลผู้เรียน เพ่ือเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน สามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

• ระบ ุชื่อ  

• ระบ ุสกุล  

• เลือก สัญชาติ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้เรียน 

หมายเหตุ 

  กรณีค้นหาข้อมูลผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบไม่พบ ผู้ใช้งานสามารถจัดทำการบันทึกได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงกรณีค้นหาข้อมูลผู้เรียนไม่พบ 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลผู้เรียนแล้ว จัดทำการบันทึกข้อมูลได้ ดังนี้ 

• ระบุ ข้อมูลผู้เรียน  

• ระบุ ข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่สามารถติดต่อได้ของผู้เรียน  

• ระบุ สถานที่เกิด  
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• ระบุ ข้อมูลผู้ปกครอง  

• ระบุ ข้อมูลหลักฐานประกอบ  

• ระบุ ข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีมีเพิ่มเติม) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือยืนยันการบันทึก
ข้อมูลของผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลที่อยู่ในประเทศที่สามารถติดต่อได้ของผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลสถานที่เกิด 
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รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลผู้ปกครอง 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลหลักฐานประกอบ 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

  



ระบบกำหนดรหัสประจำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
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1.2. ค้นหาข้อมูลผู้เรียน 
การค้นหาข้อมูลผู้เรียน ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ โดยคลิกที่เมนู ข้อมูลผู้เรียน >>  

การตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลผู้เรียน เพ่ือเข้าสู่หน้าจอค้นหาข้อมูลผู้เรียน สามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

• เลือก สังกัด 

• เลือก สัญชาติ 

• ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้เรียน 

• ระบุ รหัสประจำตัวผู้เรียน 

• ระบุ ชื่อ-นามสกุล บิดา 

• ระบุ ชื่อ-นามสกุล มารดา 

• เลือก จังหวัด 

• เลือกสถานศึกษา 

• เลือก ปี พ.ศ. 

• เลือก ปีเกืด 

• ระบุ ชื่อผู้บันทึก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมลูผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลผู้เรียน 
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ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลผู้เรียนได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือดูรายละเอียดของ
ข้อมูล 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้เรียน 

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผู้เรียนในภาพรวมออกเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือส่งออกข้อมูลผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์ Excel ข้อมูลผู้เรียนในภาพรวม 
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ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ข้อมูลผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงภาพพิมพ์ข้อมูลผู้เรียน  

 
 



ระบบกำหนดรหัสประจำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
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1.3. ตรวจสอบและรับรอง 
การค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและรับรอง ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ โดยคลิกที่เมนู ข้อมูลผู้เรียน  

>> การตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลผู้เรียน เพ่ือเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน สามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

• เลือก ปีการศึกษาที่เริ่มเรียน 

• เลือก สังกัด 

• เลือก จังหวัด 

• เลือก สัญชาติ 

• ระบุ ชื่อ-นามสกุล 

• เลือก สถานะ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและรับรอง 

  



ระบบกำหนดรหัสประจำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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การตรวจสอบและรับรอง ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลได้ โดยการรับรอง 
ข้อมูลสามารถจัดทำได้ ดังนี้ 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันการรับรองข้อมูลผู้เรียน 

• คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกการยืนยันข้อมูลผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงยืนยันการรับรองข้อมูลผู้เรียน 

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผู้เรียนออกเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือ 
ส่งออกข้อมูลผู้เรียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์ Excel ข้อมูลผู้เรียน 

 
  



ระบบกำหนดรหัสประจำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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2. ข้อมูลผู้ใช้งาน 
2.1 ตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน 

การค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ โดยคลิกที่เมนู  
ข้อมูลผูใ้ช้งาน >> การตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน เพ่ือเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

• เลือก จังหวัด 

• เลือก สถานศึกษา 

• ระบุ ชื่อ 

• ระบุ สกุล 

• เลือก สถานะ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

หมายเหตุ 

  กรณีไม่รับรองข้อมูลผู้ลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถจัดทำได้ โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกการ
ยกเลิกข้อมูลผู้ลงทะเบียน จากนั้นคลิกท่ีปุ่มตกลงเพ่ือยืนยันการไม่รับรอง 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการยกเลิกข้อมูลผู้ลงทะเบียน(กรณีไม่รับรอง) 

  



ระบบกำหนดรหัสประจำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผู้ลงทะเบียนออกเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม   
เพ่ือส่งออกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์ Excel ข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

 
  



ระบบกำหนดรหัสประจำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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3. รายงาน 
3.1. รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสถานศึกษา 

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสถานศึกษาออกเป็น 
ไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่เมนู รายงาน >> รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสถานศึกษา เพ่ือเข้าสู่
หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายงาน สามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

• เลือก ปีการศึกษา 

• เลือก จังหวัด 

• เลือก สถานศึกษา จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสถานศึกษา 
 
ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสถานศึกษาออกเป็น 

ไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่เมนู  เพ่ือส่งออกข้อมูล 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์ Excel ข้อมูลผู้รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสถานศึกษา 

  



ระบบกำหนดรหัสประจำตวัผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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3.2. รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสัญชาติ 
ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสัญชาติ ออกเป็น 

ไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่เมนู รายงาน >> รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสัญชาติ เพ่ือเข้าสู่
หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายงาน สามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

• เลือก ปีการศึกษา 

• เลือก จังหวัด 

• เลือก สถานศึกษา จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสัญชาติ 

 
ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสัญชาติออกเป็น 

ไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่เมนู  เพ่ือส่งออกข้อมูล 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์ Excel ข้อมูลรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จำแนกตามสัญชาติ 


