
 

 
ที่ ศธ ๐๒๙3/249            ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 
              โรงเรียนวังตะโก หมู่ 2 บ้ำนหมอหลัด 

ถนนบำงจำก-หนองปลำไหล  
ต ำบลวังตะโก  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี     
76000  

 21  กุมภำพันธ์  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรตรวจสอบควำมซ  ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ประจ ำปกีำรศกึษำ 2564 ภำคเรียนที่ 2 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. บัญชีรำยชื่อนักเรียนซ  ำซ้อน    
2. แนวปฏิบัติกำรยืนยันตัวตนผู้เรียนในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 2 
3. หนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นนักเรียน 

   ด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประมวลผลข้อมูลรำยบุคคล
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564) จำกระบบฐำนข้อมูลกลำง
ของกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2565 พร้อมทั ง ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
และควำมซ  ำซ้อนของข้อมูลจำกรหัสประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก พบว่ำ ข้อมูลที่หน่วยงำนต้นสังกัด
จัดส่งมีรำยชื่อของนักเรียนรำยเดียวกัน ซ  ำซ้อนในหลำยสถำนศึกษำและหลำยสังกัด   

    ส ำนักงำนศึกษำจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำวน์โหลดข้อมูลนักเรียนที่มีรำยชื่อซ  ำซ้อน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่  2 จำกระบบฐำนข้อมูลกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ เว็บไซต์  
https://stddup.moe.go.th และตรวจสอบควำมซ  ำซ้อนในภำพรวมจังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ มีนักเรียนซ  ำซ้อน
กับสถำนศึกษำของท่ำน/สถำนศึกษำในสังกัดของท่ำน ตำมบัญชีรำยชื่อนักเรียนซ  ำซ้อน ดังสิ่งที่ส่งมำด้วย 1  
จึงขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนท่ำนด ำเนินกำรตรวจสอบกำรมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถำนศึกษำ 
ตำมแนวปฏิบัติกำรยืนยันตัวตนผู้เรียนในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 2 (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2) 
โดยให้แล้วเสร็จ ภำยในวันที่ 7 มีนำคม 2565 เพื่อสรุปผลกำรตรวจสอบไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 4 
และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรสรุปผลส่งส ำนักงบประมำณ และน ำเรียนรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรทรำบต่อไป 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ทักษพร  งำมข ำ  
โทร 081-7360322



รายงานนักเรียนซ ้าซ้อน 

 
แนวปฏิบัติการยืนยันตวัตนผู้เรียนในสถานศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี 

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ดำวน์โหลดข้อมูลนักเรียนที่มีรำยชื่อซ  ำซ้อน จำกระบบฐำนข้อมูล

จัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลำกรในสังกัด ที่ https://stddup.moe.go.th/ 
2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี จัดส่งบัญชีรำยชื่อผู ้เรียนที่ซ  ำซ้อน สิ่งที ่ส่งมำด้วย 1 และ      

แนวปฏิบัติกำรยืนยันตัวตนผู้เรียนในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 2 (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) ไป
ยังสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำน ต้นสังกัดของสถำนศึกษำภำยในจังหวัดหรือหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง 

3. หน่วยงำนต้นสังกัดที่จัดกำรศึกษำภำยในจังหวัดแจ้งสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อตรวจสอบรำยชื่อ
ผู้เรียนที่ซ  ำซ้อน ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 2 

4. สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลกำรมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถำนศึกษำ โดยสำมำรถ
ตรวจสอบจำก 
  4.1 ตัวผู้เรียน  
  4.2 ใบมอบตัวเข้ำเรียน/หลักฐำนกำรลงทะเบียนเรียน 
  4.4 หลักฐำนกำรย้ำยเข้ำ/ย้ำยออก หรือหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.  ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ  ำซ้อน ทำงออนไลน์ผ่ำน Google Form ตำม 
URL : https://bit.ly/3LFJUHV หรือ QR Code ด้ำนล่ำง โดยข้อมูลที่ตรวจสอบให้ระบุผลกำรตรวจสอบโดย
เลือกรหัสตำมผลกำรตรวจสอบ ดังนี  

5.1  01 : พบ เรียนปกติ 
5.2  02 : พบ พักกำรเรียน 
5.3  03 : พบ นักเรียนโครงกำร 
5.4  04 : ไม่พบ เนื่องจำกไม่พบตัว  
5.5  05 : ไม่พบ เนื่องจำกส ำเร็จกำรศึกษำ 
5.6  06 : ไม่พบ เนื่องจำกย้ำยโรงเรียนหรือลำออก 
5.7  07 : ไม่พบ เน่ืองจำกติดต่อไม่ได้ 
5.8  08 : ไม่พบ เนื่องจำกเสียชีวิต 
5.9  99 : ไม่พบ กรณีอื่นๆ โปรดระบุสำเหตุที่ไม่พบเฉพำะอื่นๆ 

6.  กรณีที่ “พบ เรียนปกติ”  ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/ผู้รับใบอนุญำต ยืนยันตัวตนผู้เรียน โดยแนบ
เอกสำรเพิ่มเติมอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงต่อไปนี  ในระบบ หรือส่งโดยตรงมำที่อีเมล์ takky377@gmail.com  

6.1 หนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นนักเรียน (เอกสำรหมำยเลข 3) โดยกรอกรำยละเอียดให้
ครบถ้วน และถูกต้อง พร้อมทั งลงลำยมือชื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนให้ชัดเจน 

6.2 ภำพถ่ำยนักเรียนกับป้ำยชื่อสถำนศึกษำ 
7.  สถำนศึกษำ หรือ หน่วยงำนต้นสังกัด รวบรวมข้อมูลและสรุปแจ้งผลกำรตรวจสอบ มำยัง

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ภำยในวันที่ 7 มีนำคม 2565 
 

***************************************************** 
 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 



 
      
 

 
 
 

หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน  
 
       สถำนศึกษำ........................................................... 
       ที่อยู่...................................................................... 
       .............................................................................
      วันที่.............เดอืน.................................พ.ศ....................... 
   
 หนังสือรับรองฉบับนี ออกให้เพื่อรับรองว่ำ(เด็กชำย/เด็กหญิง/นำย/นำงสำว).......................................... 
เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ...........อำยุ............ปี เลขประจ ำตัวประชำชน......................................... 
ปัจจุบันก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั น................ของสถำนศึกษำ…………………………………………… จึงออกหนังสือ
รับรองไว้เป็นหลักฐำน 
  
     

ลง ชื่อ................................................................... 
               (................................................................) 
       ต ำแหน่ง................................................................ 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 3 



จ ำนวนนักเรียนที่ซ  ำซ้อน 242 รำยกำร แยกตำมสังกัดดังนี  
สังกัด จ านวนนักเรียนซ  าซ้อน (คน) 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
1.1. สพป.พบ.1 
1.2. สพป.พบ.2 
1.3. สพม.10 
1.4. รำชประชำนุเครำะห์ 47 
1.5. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเพชรบุรี 

92 
13 
21 
47 
3 
8 

2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2.1 แก่นจันทร์วิทยำ 
2.2 เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี 
2.3 ปริยัติรังสรรค์ 
2.4 เปรมฤดี 
2.5 พัฒนศำสน์วิทยำท่ำแร้ง 
2.6 รำษฎร์วิทยำ 
2.7 วัดเขำย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้ำ 5) 
2.8 สำรสำสน์วิเทศเพชรบุรี 
2.9 สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยำลัย 
2.10 อนุบำลศศิมำ 
2.11 อนุบำลแสงมิตร 
2.12 อรุณประดิษฐ 
2.13 อิสลำมด ำรงธรรม 

53 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
2 

26 
2 
4 
6 
1 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3.1 วิทยำลัยกำรอำชีพเขำย้อย 
3.2 วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด 
3.3 วิทยำลัยกำรอำชีพวังไกลกังวล2 
3.4 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
3.5 วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี  
3.6 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบุรี 
3.7 วิทยำลัยอำชีวศึกษำพณิชยกำรเพชรบุรี 
3.8 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเพชรบุรี 

46 
5 
9 
9 
9 
3 
3 
1 
7 

4. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
4.1 รร.เทศบำล 1 บ้ำนชะอ ำ 
4.2 รร.เทศบำล 1 วัดแก่นเหล็ก 
4.3 รร.เทศบำล 2 วัดไทรย้อย 
4.4 รร.เทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส 
4.5 รร.เทศบำล 3 วัดเนรัญชรำ 
4.6 รร.เทศบำล 4 วัดไชยสุรินทร์ 
4.7 รร.เทศบำล 5 บ้ำนห้วยทรำยใต้ 
4.8 รร.เทศบำล 8 สวนสนชะอ ำ 

17 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 



สังกัด จ านวนนักเรียนซ  าซ้อน (คน) 
4.9 รร.เทศบำล 9 บ้ำนสำมพระยำ 1 

5. โรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน 
5.1 ศกร.ตชด.อินทรีอำสำ(บ้ำนปำเกอะญอ) 

4 
4 

6. ส านักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี 
6.1. กศน.อ ำเภอแก่งกระจำน 
6.2. กศน.อ ำเภอเขำย้อย 
6.3. กศน.อ ำเภอชะอ ำ 
6.4. กศน.อ ำเภอท่ำยำง 
6.5. กศน.อ ำเภอบ้ำนลำด 
6.6. กศน.อ ำเภอเมืองเพชรบุรี 
6.7. กศน.อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง 

30 
12 
4 
2 
1 
4 
4 
3 

รวมทั งหมด 242 
 


