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คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  9 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

คู่มือการใช้งานระบบระเบียนนักเรียน 
 

 
 

1. การเข้าสู่ระบบ (Login) 
เจ ้าหน้าท่ีสามารถเข้าสู ่ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชนได้ โดยเร ียกใช้งานจาก 

 URL : https://regis.opec.go.th จากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าแรกเข้าสู่ระบบ การเข้าใช้งานระบบงานทะเบยีน
นักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน มีข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 

1) ระบุข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน 
2) ระบุข้อมูล รหัสผ่าน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ 
 

 
รูปภาพท่ี 1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ (login) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  10 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

1.1 หน้าหลักระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
เมื่อเจ้าหน้าที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง

หน้าจอแรก ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของหน้าจอ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 
1) แถบด้านบนประกอบด้วย ช่ือระบบ ช่ือผู้ใช้งาน เรื่องแจ้งเตือน ข้อมูลผู้ใช้งาน ออกจากระบบ 
2) ช่ือเมนูการใช้งานหลัก 
3) เรื่องแจ้งเตือน 
4) ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
5) หลักสูตร/ระเบียนกระทรวงศึกษาธิการ/คำส่ังกระทรวง 
6) ข้อมูลผู้ใช้งาน 
7) ข้อมูลการติดต่อสอบถาม 

 

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงหน้าหลักระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  11 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2. ระบบระเบียนนักเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการระบบระเบียนนักเรียน เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ี

สังเกตเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่เมนู ระบบระเบียนนักเรียน ซึ่งเมนูย่อยของระบบ
ระเบียนนักเรียน มีดังนี้ 

2.1 ช้ันเรียน 
2.2 รับสมัครนักเรียน 
2.3 รายช่ือนักเรียน 
2.4 ลาออก / ย้ายห้อง / พักการเรียน 
2.5 ข้อมูลความประพฤตินักเรียน 
2.6 ข้อมูลรางวัลของนักเรียน 
2.7 เล่ือนช้ันแบบรายช้ันเรียน 
2.8 ย้ายโรงเรียน 
2.9 นักเรียนซ้ำซ้อน 
2.10 ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
2.11 นำเข้ารูปภาพนักเรียนแบบรายกลุ่ม 
2.12 ข้อมูลโรงเรียนเดิม 
2.13 สร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน 
2.14 รายงานข้อมูล 

2.16.1 รายช่ือนักเรียน 
2.16.2 จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา 
2.16.3 จำนวนนักเรียนตามช้ันเรียน 
2.16.4 อายุนักเรียนแยกตามช้ันเรียน 
2.16.5 จำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัด 
2.16.6 รายงานนักเรียนพิการ 
2.16.7 รายช่ือนักเรียนต่างชาติ 
2.16.8 ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน 
2.16.9 รายช่ือนักเรียนพพ้นสภาพ / ลาออก / พักการเรียน / ไปโครงการ 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  12 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอเมนูระบบระเบียนนักเรยีน 

 

2.1 ชั้นเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลชั้นเรียน เจ้าหน้าที่สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์ข้อมลูช้ัน

เรียนได้ การเข้าใช้งานเมนูช้ันเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก ชั้นเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูชั้นเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  13 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.1.1 การค้นหาข้อมูลชั้นเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลชั ้นเรียน หลังจากที่คลิก ระบบระเบียนนักเรียน → ชั้นเรียน  

ระบบจะแสดงข้อมูลช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกชั้นเรียนท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 

 
รูปภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลช้ันเรียน 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีช้ันเรียนมีแถบสีแดงและมีเครื่องหมาย  ในช่องช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถเล่ือนเมาส์ช้ีท่ี  
ระบบจะแสดงข้อความให้เห็น ดังภาพ 
 

 
รูปภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอตัวอย่างข้อความมีนักเรียนท่ีไม่ได้รับเงินอุดหนนุ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  14 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.1.2 การเพ่ิม / แก้ไขช้ันเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลชั้นเรียน เจ้าหน้าที่สามารถคลิกปุ่ม  / 

 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขช้ันเรียน  
1) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
2) ระบุข้อมูล ห้อง ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล ความจุสูงสุด ท่ีต้องการ 
4) เลือกข้อมูล หลักสูตร ท่ีต้องการ 
5) เลือกข้อมูล ครูประจำชั้น ท่ีต้องการ 
6) เลือกข้อมูล ครูผู้ช่วย ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขช้ันเรียน 

 
หมายเหตุ 1  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

หมายเหตุ 2  * กรณีท่ีแก้ไขข้อมูล หน้าจอการแก้ไข จะมีช่องรายการท่ีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  15 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.1.3 การตรวจสอบนักเรียนในช้ันเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบนักเรียนในช้ันเรียนได้ โดยคลิกปุ่ม 

 ช้ันเรียนท่ีต้องการตรวจสอบรายช่ือนักเรียนในช้ันเรียน จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายช่ือ
นักเรียนในช้ันเรียน 

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอการตรวจสอบนักเรียนในช้ันเรียน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  16 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.1.3.1 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายช่ือนักเรียนในช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูล 

นักเรียนได้ ดังนี ้
1) คลิก เลขประจำตัวนักเรียน ท่ีต้องการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดง

หน้าจอข้อมูลนักเรียน 

2) คลิกปุ ่ม  เพื ่อตรวจสอบรายละเอียดนักเรียน
เพิ่มเติม 

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 9 แสดงหน้าจอการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  17 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.1.3.2 การพิมพ์รายชื่อนักเรียนในห้อง 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายช่ือนักเรียนในห้อง เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายช่ือนักเรียน

เรียนในห้องได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อแสดงรายช่ือนักเรียนในห้อง 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายช่ือนักเรียนในห้อง 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายช่ือนักเรียนในห้อง 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  18 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.1.4 การพิมพ์ช้ันเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลชั้นเรียน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ข้อมูลชั้นเรียนได้ โดย คลิกปุ่ม 

 เพื่อพิมพ์ข้อมูลช้ันเรียน  
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายช่ือนักเรียนในช้ันเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  19 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2 รับสมัครนักเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการรับสมัครนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์การรับ

สมัครนักเรียนได้ การเข้าใช้งานเมนูรับสมัครนักเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก รับสมัครนักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 12 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรับสมัครนักเรียน 

 

2.2.1 ข้อมูลรับสมัครนักเรยีน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลรับสมัครนักเรียน หลังจากที ่คลิก ระบบระเบียนนักเรียน  

→ รับสมัครนักเรียน ระบบจะแสดงข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ดังภาพ 
 

 
รูปภาพท่ี 13 แสดงหน้าจอการข้อมูลการรับสมัครนักเรียน 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  20 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.2 วิธีการรับสมัครนักเรียน 
การรับสมัครนักเรียน ระบบมีรูปแบบการรับสมัครนักเรียน 7 รูปแบบ เจ้าหน้าท่ีสามารถเลือก

รูปแบบการรับสมัครนักเรียนได้ ดังนี้ 
2.2.2.1 รับสมัครนักเรียนใหม่ 
2.2.2.2 รับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) 
2.2.2.3 รับนักเรียนจากการสมัครเรียนออนไลน ์
2.2.2.4 รับจากพักการเรียน 
2.2.2.5 รับจากไปโครงการ 
2.2.2.6 รับจากสำเร็จการศึกษา 
2.2.2.7 รับจากการย้ายโรงเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 14 แสดงหน้าจอการรับสมัครนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  21 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.2.1 การรับสมัครนักเรียนใหม่ 
เป็นหน้าจอสำหรับการรับสมัครนักเรียนใหม่ เจ้าหน้าท่ีสามารถรับสมัครนักเรียนใหม่ได้  

(การรับเข้าเรียนจะมี 2 แบบ คือ 1.รับนักเรียนไทย 2. รับนักเรียนต่างชาติ โดยขั้นตอนนี้เป็นการรับนักเรียนไทย) 
ดังนี้ 

2.2.2.1.1 รับนักเรียนไทย 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรูปแบบการรับเข้า
เรียน 

2) คลิกเลือก  ระบบจะแสดงหน้าจอการ
รับเข้าเรียน 

3) เพิ่มนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน โดยกรอกเลข 13 หลัก เมื่อ

เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ
ข้อมูลนักเรียนเจ้าหน้าท่ีสามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติมได้ 

 

 

 
รูปภาพท่ี 15 แสดงหน้าจอการการรับนักเรียนไทย 

 



คูม่อืการใชง้านสำหรับเจา้หน้าทีโ่รงเรียน    
ระบบงานทะเบยีนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คูม่อืการใชง้านสำหรับเจา้หน้าทีโ่รงเรียน     หน้า  22 
สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.)  จดัทำโดย บริษัท จที ีเทคโนโลยี ่จำกดั 

 
รปูภาพท่ี 16 แสดงหนา้จอการรบัสมคัรนกัเรยีนไทย 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  23 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• การบันทึก / แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
รูปภาพท่ี 17 แสดงหน้าจอการบันทึก / แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 

 

• การบันทึก / แก้ไขข้อมูลความพิการ 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
รูปภาพท่ี 18 แสดงหน้าจอการบันทึก / แก้ไขข้อมูลความพิการ 

 

• การบันทึก / แก้ไขข้อมูลที่อยู่ 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
รูปภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอการบันทึก / แก้ไขข้อมูลท่ีอยู่ 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  24 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• การบันทึก / แก้ไขข้อมูลรายละเอียดนักเรียน 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
รูปภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอการบันทึก / แก้ไขรายละเอียดนักเรียน 

 

• การบันทึก / แก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
รูปภาพท่ี 21 แสดงหน้าจอการบันทึก / แก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  25 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• การบันทึก / แก้ไขข้อมูลครอบครัว 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
รูปภาพท่ี 22 แสดงหน้าจอการบันทึก / แก้ไขข้อมูลครอบครัว 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  26 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.2.1.2 รับนักเรียนต่างชาติ 

1) คลิกปุ่ม  จากนั้นคลิกเลือก 

 ระบบจะแสดงหน้าจอการรับเข้าเรียน 
2) กรอกข้อมูล เลขประจำตัวผู้เรียนสำหรับบุคลที่ไม่มีหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎร ท่ีต้องการ 

3) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล
ส่วนตัวนักเรียน  

 

 

 
รูปภาพท่ี 23 แสดงหน้าจอรับนักเรียนต่างชาติ 

 



คูม่อืการใชง้านสำหรับเจา้หน้าทีโ่รงเรียน    
ระบบงานทะเบยีนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คูม่อืการใชง้านสำหรับเจา้หน้าทีโ่รงเรียน     หน้า  27 
สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.)  จดัทำโดย บริษัท จที ีเทคโนโลยี ่จำกดั 

• ระบุหรอืเลือกข้อมลูนกัเรยีนใหถู้กต้องครบถ้วน จากนัน้คลิกปุ่ม  เพือ่บันทึกข้อมลู 
 

 
รปูภาพท่ี 24 แสดงหนา้จอการรบันกัเรยีนต่างชาติ 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  28 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• การบันทึกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
รูปภาพท่ี 25 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 

 

• การบันทึกแก้ไขข้อมูลความพิการ 
1) เลือกข้อมูล *ประเภทความพิการ (ไม่มีความพิการ) ท่ีต้องการระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 

 
รูปภาพท่ี 26 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลความพิการ(ไม่มีความพิการ) 

 

• การบันทึกแก้ไขข้อมูลความพิการ (ตัวอย่างประเภทความพิการทางการมองเห็น) 
1) เลือกข้อมูล ประเภทความพิการ ท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  มีบัตรประจำตัวคนพิการ  
3) ระบุ เลขประจำตัวคนพิการ ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล วันหมดอายุ ท่ีต้องการ 

 

 
รูปภาพท่ี 27 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลความพิการ(มีบัตรประจำตัวคนพิการ) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  29 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• การบันทึกแก้ไขข้อมูลความพิการ (ตัวอย่างประเภทความพิการทางการมองเห็น) 
1) เลือกข้อมูล ประเภทความพิการ ท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  มีเอกสารรับรองความพิการ  
3) ระบ ุวันที่ออกเอกสาร ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล โรงพยาบาลที่ออกหนังสือรับรอง ท่ีต้องการ 

 

 
รูปภาพท่ี 28 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลความพิการ (มีเอกสารรับรองความพิการ) 

 

• การบันทึกแก้ไขข้อมูลที่อยู่ 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
รูปภาพท่ี 29 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลท่ีอยู่ 

 

• การบันทึกแก้ไขรายละเอียดนักเรียน 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  30 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 30 แสดงหน้าจอการบันทึกรายละเอียดนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  31 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• การบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกสถานศึกษาเดิม 
1.1 ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

1.2 คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหา 
1.3 คลิก เลือก เพื่อเลือกรายการสถานศึกษา 

2) จากนั้นระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก 
 

 
รูปภาพท่ี 31 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลประวัติการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  32 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• การบันทึกแก้ไขข้อมูลครอบครัว 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการบันทึก / แก้ไข กรณีท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * ต้องระบุ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

 
รูปภาพท่ี 32 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลครอบครัว 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  33 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.2.2 รับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเมนู การรับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) โดย 

1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน  
2) คลิก รับสมัครนักเรียน  

3) คลิกปุ่ม  เลือก รับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) 
 

 

 

รูปภาพท่ี 33 แสดงหน้าจอการรับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) 
 

4) คลิก เลือกข้อมูลระดับชั้นที่ต้องการรับเข้าเรียน 

5) คลิก ค้นหา 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  34 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 34 แสดงหน้าจอการรับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) 

 

 
รูปภาพท่ี 35 แสดงหน้าจอการรับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) 

 

6) คลิก  เลือกรายการที่ต้องการรับเข้าเรียน 

7) คลิกปุ่ม รับนักเรียนเข้าเรียน 

8) คลิก เลือกข้อมูลห้องเรียน 

9) คลิก ถัดไป 

 
รูปภาพท่ี 36 แสดงหน้าจอการรับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  35 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 37 แสดงหน้าจอยืนยันการรับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) 

 

10) คลิก ยืนยันการรับนักเรียนจากระบบรับสมัคร (กรณีซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่น ต้องยืนยนันักเรียน

ซ้ำซ้อนท่ี เมนูนักเรียนซ้ำซ้อน) 

 
รูปภาพท่ี 38 แสดงหน้าผลลัพธ์การรับนักเรียนจากการสมัครเข้าเรียน (ล่วงหน้า) 

 

 
2.2.2.3 รับนักเรียนจากการสมัครเรียนออนไลน์ (ปรับปรุงระบบ) 
2.2.2.4 รับจากพักการเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับการรับจากพักการเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถรับรับจากพักการเรียนได้ 
ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรูปแบบการรับเข้าเรียน 

2) คลิกเลือก  ระบบจะแสดงหน้าจอการรับจากพัก
การเรียน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อรับเข้าเรียนนักเรียนท่ีพักการเรียน 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  36 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 

 
รูปภาพท่ี 39 แสดงหน้าจอการรับนักเรียนจากพักการเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  37 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.2.5 รับจากไปโครงการ 
เป็นหน้าจอสำหรับการรับนักเรียนจากไปโครงการ เจ้าหน้าท่ีสามารถรับสมัครนักเรียน

รับจากไปโครงการได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรูปแบบการรับเข้าเรียน 

2) คลิกเล ือก  ระบบจะแสดงหน้าจอการร ับจากไป
โครงการ 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อรับเข้าเรียนรับจากไปโครงการ 
 

 

 
รูปภาพท่ี 40 แสดงหน้าจอการรับจากไปโครงการ 

 
2.2.2.6 รับจากสำเร็จการศึกษา 

เป็นหน้าจอสำหรับการรับสมัครนักเรียนโดยรับจากสำเร็จการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสามารถ 
รับเข้าเรียนนักเรียนรับจากสำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรูปแบบการรับเข้าเรียน 

2) คลิกเลือก  ระบบจะแสดงหน้าจอการรับจากสำเร็จ
การศึกษา 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  38 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

3) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกข้อมูลช้ันเรียน 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนในการรับเข้าเรียนจากสำเร็จการศึกษา 
6) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
7) ระบุข้อมูล วันที่เข้าเรียน ท่ีต้องการ 

8) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

 

 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  39 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 41 แสดงหน้าจอการรับเข้าเรียนจากสำเร็จการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  40 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.2.7 รับจากการย้ายโรงเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับการรับจากการย้ายโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถรับสมัครนักเรียนโดย

รับจากการย้ายโรงเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรูปแบบการรับเข้าเรียน 

2) คลิกเลือก  ระบบจะแสดงหน้าจอการรับจากการย้าย
โรงเรียน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อรับเข้าเรียน 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการรับเข้าเรียน 
 

 
 

 
 

รูปภาพท่ี 42 แสดงหน้าจอรับจากการย้ายโรงเรียน 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  41 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.3 นำเข้านักเรียนจาก Excel File 
2.2.3.1 นำเข้านักเรียนที่มีเลข 13 หลัก 

เป็นหน้าจอสำหรับการนำเข้านักเรียนจาก Excel File เจ้าหน้าท่ีสามารถนำเข้านักเรียน 
จาก Excel File ได้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้านักเรียนจาก Excel file 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้านักเรียนท่ีมีเลข 13 หลัก 
 

 
รูปภาพท่ี 43 แสดงหน้าจอการนำเข้านักเรียนท่ีมีเลข 13 หลัก 

 
3) ขั้นตอนที่1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

4) คลิกปุ่ม  หรือ  
 

 
รูปภาพท่ี 44 แสดงหน้าจอการนำเข้านักเรียนท่ีมีเลข 13 หลัก จากไฟล์ Excel 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  42 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

5) ขั้นตอนที่ 2 อัพโหลดไฟล์นักเรียน โดยคลิกปุ่ม 

6) คลิกปุ่ม  ท่ีต้องการนำเข้านักเรียน 

7) คลิกปุ่ม  ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลไฟล์ 

 
รูปภาพท่ี 45 แสดงหน้าจอขั้นตอนท่ี 2 อัพโหลดไฟล์นักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  43 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

8) ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล 

9) คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
การนำเข้าข้อมูล 

10) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้านักเรียนท่ีมีเลข 13 หลัก จากไฟล์ 
Excel  

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 46 แสดงหน้าจอขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  44 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ เนื่องจากมีบางรายการยังไม่ตรวจสอบไม่ผ่าน ระบบจะขึ้น
หน้าจอแจ้งรายการข้อมูลที่ตรวจสอบไม่ผ่าน ให้เจ้าหน้าที ่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ไฟล์ข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วเข้าข้อมูลใหม่อีกคร้ัง 

 

 
รูปภาพท่ี 47 แสดงหน้าจอไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ เนื่องจากมีบางรายการยังไม่ตรวจสอบไม่ผ่าน 

 
2.2.3.2 นำเข้านักเรียนต่างชาติ (G-CODE) 

เป็นหน้าจอสำหรับการนำเข้านักเรียนต่างชาติ (G-CODE) เจ้าหน้าท่ี 
สามารถนำเข้านักเรียนต่างชาติ (G-CODE)  ได้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้านักเรียนจาก Excel file 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อนำเข้านักเรียนต่างชาติ 
(G-CODE) 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  45 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 48 แสดงหน้าจอนำเข้านักเรียนต่างชาติ ( G-CODE) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  46 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

3) ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

4) คลิกปุ่ม  หรือ  
 

 
รูปภาพท่ี 49 แสดงหน้าจอขั้นตอนท่ี 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

 
5) ขั้นตอนที่ 2 อัพโหลดไฟล์นักเรียน โดยคลิกปุ่ม 

6) คลิกปุ่ม   ท่ีต้องการนำเข้านักเรียน 

7) คลิกปุ่ม  ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลไฟล์ 

 
รูปภาพท่ี 50 แสดงหน้าจอขั้นตอนท่ี 2 อัพโหลดไฟล์นักเรียนต่างชาติ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  47 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

8) ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล 

9) คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
การนำเข้าข้อมูล 

10) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการนำเข้านักเรียนท่ีมีเลข 13 หลัก จากไฟล์ 
Excel  

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 51 แสดงหน้าจอขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  48 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ เนื่องจากมีบางรายการยังไม่ตรวจสอบไม่ผ่าน ระบบจะขึ้น
หน้าจอแจ้งรายการข้อมูลที่ตรวจสอบไม่ผ่าน ให้เจ้าหน้าที ่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ไฟล์ข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วเข้าข้อมูลใหม่อีกคร้ัง 

 

 
รูปภาพท่ี 52 แสดงหน้าจอไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ เนื่องจากมีบางรายการยังไม่ตรวจสอบไม่ผ่าน 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  49 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.4 แสดงรายช่ือนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับตรวจสอบรายช่ือนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบรายช่ือนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายช่ือนักเรียน เจ้าหน้าท่ี
สามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนได้ 

2) เลือกหรือระบุข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพท่ี 53 แสดงหน้าจอการตรวจสอบรายช่ือนักเรียน 

 
หมายเหตุ : ในหน้าจอรายชื่อนักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รายชื่อนักเรียน พิมพ์ประวัติส่วนตัวนักเรียน 
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน แก้ไขข้อมูลนักเรียน และนำเข้าข้อมูลรูปภาพของนักเรียนได้ 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  50 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.4.1 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนจากเลขประจำตัวนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายช่ือนักเรียนในช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูล 

นักเรียนได้ ดังนี ้
1) คลิก เลขประจำตัวนักเรียน ท่ีต้องการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดง

หน้าจอข้อมูลนักเรียน 

2) คลิกปุ ่ม  เพื ่อตรวจสอบรายละเอียดนักเรียน
เพิ่มเติม 

 

 

 
รูปภาพท่ี 54 แสดงหน้าจอการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนจากเลขประจำตัวนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  51 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• ข้อมูลส่วนตัว 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลส่วนตัวนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวนักเรียนได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 55 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัว 

 

• ข้อมูลที่อยู ่
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลท่ีอยู่ เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลท่ีอยู่ของนักเรียนได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 56 แสดงหน้าจอข้อมูลท่ีอยู่ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  52 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• ข้อมูลครอบครัว 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลครอบครัวนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลครอบครัวนักเรียนได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 57 แสดงหน้าจอข้อมูลครอบครัว 

 

• ข้อมูลผู้ปกครอง 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ปกครองได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 58 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ปกครอง 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  53 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

• ข้อมูลการเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลการเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 59 แสดงหน้าจอข้อมูลการเรียน 

 
2.2.4.2 ข้อมูลชั้นเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถคลิก ชั้นเรียน เพื่อดูข้อมูล 
ช้ันเรียนได้ ดังภาพ

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  54 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 60 แสดงหน้าจอข้อมูลช้ันเรียน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  55 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.4.3 แก้ไขข้อมูลนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับอก้ไขข้อมูลนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อแสดงรายช่ือนักเรียน 
2) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล
ส่วนตัวนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไขได้ 

 

 
 

 
 



คูม่อืการใชง้านสำหรับเจา้หน้าทีโ่รงเรียน    
โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูจดัเกบ็ทะเบยีนประวติันักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพือ่การบรูณาการขอ้มลู 
 

 

คูม่อืการใชง้านสำหรับเจา้หน้าทีโ่รงเรียน     หน้า  56 
สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.)  จดัทำโดย บริษัท จที ีเทคโนโลยี ่จำกดั 

 
รปูภาพท่ี 61 แสดงหนา้จอการการแกไ้ขข้อมลูนกัเรยีน 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  57 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.4.4 นำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถนำเข้าข้อมูล

รูปภาพนักเรียน)ได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อแสดงรายช่ือนักเรียน 
2) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

4) คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดรูปภาพนักเรียน 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรูปนักเรียน 
6) คลิกเลือก รูปภาพนักเรียน ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพ 

8) คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดรูปภาพ 
 

หมายเหตุ : รูปภาพนักเรียนต้องเป็นนามสกุล JPG ขนาดรูปท่ีเหมาะสมกับระบบคือขนาด600x600 และขนาดไฟล์
ไม่เกิน 3 MB 
 

 
 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  58 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 62 แสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน 

 
2.2.4.5 พิมพ์ข้อมูลนักเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถนำเข้าข้อมูล
รูปภาพนักเรียน)ได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อแสดงรายช่ือนักเรียน 
2) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลนักเรียน 
 

 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  59 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 63 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายช่ือนักเรียน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  60 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 64 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  61 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.4.6 พิมพ์รายชื่อนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายชื่อนักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถถพิมพ์รายชื่อนักเรียนได้ 

ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อแสดงรายช่ือนักเรียน 
2) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายช่ือนักเรียน 
 

 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 65 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายช่ือนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  62 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.4.7 พิมพ์ประวัติส่วนตัวนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ประวัติส่วนตัวนนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถถพิมพ์พิมพ์ข้อมูล

ประวัติส่วนตัวนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อแสดงรายช่ือนักเรียน 
2) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ประวัติส่วนตัวนักเรียน 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 66 แสดงหน้าจอการพิมพ์ประวัติส่วนตัวนักเรียน 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน        หน้า  63 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 67 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน 
 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  64 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.2.5 ประวัติการรับเข้าเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลประวัติการรับเข้าเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบประวัติการรับเข้า

เรียนได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบประวัติการรับเข้าเรียน 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 68 แสดงหน้าจอประวัติการรับเข้าเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  65 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.3 รายชื่อนักเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการรายชื่อนักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์รายช่ือ

นักเรียนได้ การเข้าใช้งานเมนูรายช่ือนักเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก รายชื่อนักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 69 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายช่ือนักเรียน 

 

2.3.1 การค้นหาข้อมูลรายช่ือนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรายช่ือนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลรายช่ือนักเรียนได้ ดังนี้ 

(สามารถค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไขได้) 
1) ระบุข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน ท่ีต้องการ 
2) ระบุข้อมูล ชื่อ - นามสกุล ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูล ชื่อเล่น ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน ท่ีต้องการ 
5) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ  
6) เลือกข้อมูล สถานะ ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลรายชื่อนักเรียน หากต้องการเริ่มค้นหาใหม่ ให้คลิกปุ่ม 

 เพื่อเริ่มค้นหาใหม่ 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  66 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 70 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลรายช่ือนักเรียน 

 

2.3.2 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนจากเลขประจำตัวนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลรายช่ือนักเรียนจากเลขประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าท่ีสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้ ดังนี ้

1) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ( หน้าจอค้นหาดูรูปภาพท่ี 136) 
2) คลิกท่ี เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน ท่ีต้องการตรวจสอบข้อมูล 

 

 

 
รูปภาพท่ี 71 แสดงหน้าจอการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนจากเลขประจำตัวนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  67 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.3.2.1 ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลส่วนตัวนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูล 

ส่วนตัวนักเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 72 แสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัวนักเรียน 

 
2.3.2.2 ข้อมูลที่อยู ่

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลที่อยู่ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของ
นักเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 73 แสดงหน้าจอข้อมูลท่ีอยู่ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  68 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.3.2.3 ข้อมูลครอบครัว 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลครอบครัวนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูล

ครอบครัวนักเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 74 แสดงหน้าจอข้อมูลครอบครัว 

 
2.3.2.4 ข้อมูลผู้ปกครอง 

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ปกครองได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 75 แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ปกครอง 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  69 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.3.2.5 ข้อมูลการเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลการเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนได้ 

 

 
รูปภาพท่ี 76 แสดงหน้าจอข้อมูลการเรียน 

 

2.3.3 การพิมพ์ข้อมูลนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานข้อมูล 
 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  70 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 
รูปภาพท่ี 77 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลนักเรียน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  71 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.3.4 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแกไ้ขข้อมูลนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าสำหรับแก้ไขข้อมูลนักเรียน 
เจ้าหน้าท่ีระบุหรือเลือกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไขได้ 

 

 
 

 
 



คูม่อืการใชง้านสำหรับเจา้หน้าทีโ่รงเรียน    
โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูจดัเกบ็ทะเบยีนประวติันักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพือ่การบรูณาการขอ้มลู 
 

 

คูม่อืการใชง้านสำหรับเจา้หน้าทีโ่รงเรียน              หน้า  72 
สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.)      จดัทำโดย บริษัท จที ีเทคโนโลยี ่จำกดั 

 
รปูภาพท่ี 78 แสดงหนา้จอการการแกไ้ขข้อมลูนกัเรยีน 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  73 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.3.5 การนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถนำเข้าข้อมูล

รูปภาพนักเรียน)ได้ ดังนี้ 
1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

3) คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดรูปภาพนักเรียน 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกรูปนักเรียน 
5) คลิกเลือก รูปภาพนักเรียน ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดรูปภาพ 
 

หมายเหตุ : รูปภาพนักเรียนต้องเป็นนามสกุล JPG ขนาดรูปท่ีเหมาะสมกับระบบคือขนาด600x600 และขนาดไฟล์
ไม่เกิน 3 MB 
 

 

 
รูปภาพท่ี 79 แสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  74 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.3.6 การพิมพ์รายช่ือนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายช่ือนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถถพิมพ์รายช่ือนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายช่ือนักเรียน 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 80 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายช่ือนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน     หน้า  75 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

2.3.7 การพิมพ์ประวัติส่วนตัวนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ประวัติส่วนตัวนนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถถพิมพ์พิมพ์ข้อมูลประวัติส่วนตัว

นักเรียนได้ ดังนี้ 
1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ประวัติส่วนตัวนักเรียน 
 

 
รูปภาพท่ี 81 แสดงหน้าจอการพิมพ์ประวัติส่วนตัวนักเรียน 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน    
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล 
 

 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน        หน้า  76 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จัดทำโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

รูปภาพท่ี 82 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน 
 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  77 

2.4 ลาออก/ย้ายห้อง/พักการเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการลาออก/ย้ายห้อง/พักการเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และ

พิมพ์ข้อมูลการลาออก/ย้ายห้อง/พักการเรียนได้ การเข้าใช้งานเมนูลาออก/ย้ายห้อง/พักการเรียนมี ดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก ลาออก/ย้ายห้อง/พักการเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 83 แสดงการเข้าใช้งานเมนูลาออก/ย้ายห้อง/พักการเรียน 

 

2.4.1 การค้นหาข้อมูลชั้นเรียน 
หลังจากเจ้าหน้าท่ีคลิก ระบบระเบียนนักเรียน → ลาออก/ย้ายหอ้ง/พักการเรียน ระบบจะแสดง

หน้าจอลาออก/ย้ายห้อง/พักการเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลช้ันเรียนได้ ดังภาพ 
1) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
2) คลิกปุ่ม  ท้ังหมด หรือคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกช้ันเรียน 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  78 

 
รูปภาพท่ี 84 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลช้ันเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  79 

2.4.2 ย้ายนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงการย้ายนักเรียนในช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถย้ายนักเรียนในช้ันเรียนได้ 

ดังนี ้
1) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
2) คลิกปุ่ม  ท้ังหมด หรือคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกช้ันเรียน 
3) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการย้าย สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อย้ายนักเรียน 
5) เลือกข้อมูล ช้ันเรียน ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อย้ายนักเรียน 
 

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 85 แสดงหน้าจอการย้ายนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  80 

2.4.3 ลาออก 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงการทำนักเรียนลาออก เจ้าหน้าท่ีสามารถทำนักเรียนลาออกได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
2) คลิกปุ่ม  ท้ังหมด หรือคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกช้ันเรียน 
3) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการลาออก สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อทำนักเรียนลาออก 
5) เลือกข้อมูล เหตุผลลาออก ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล วันที่ลาออก ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อทำนักเรียนลาออก 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 86 แสดงหน้าจอการลาออกนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  81 

2.4.4 จำหน่ายออก 
เป็นหน้าจอสำหรับจำหน่ายออกนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถทำจำหน่ายออกนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
2) คลิกปุ่ม  ท้ังหมด หรือคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกช้ันเรียน 
3) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการลาออก สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อทำนักเรียนลาออก 
5) เลือกข้อมูล *เหตุผลการจำหน่ายออก ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล *วันทีจ่ำหน่ายออก ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อทำนักเรียนลาออก 
 

 

 
รูปภาพท่ี 87 แสดงหน้าจอจำหน่ายออกนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  82 

2.4.5 พักการเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพักการเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถทำพักการเรียนของนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
2) คลิกปุ่ม  ท้ังหมด หรือคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกช้ันเรียน 
3) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการพักการเรียน สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อพักการเรียนนักเรียน 
5) ระบุข้อมูล วันที่พักการเรียน ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อทำนักเรียนลาออก 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 88 แสดงหน้าจอการพักการเรียนนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  83 

2.4.6 นักเรียนไปโครงการ 
เป็นหน้าจอสำหรับนทำนักเรียนไปโครงการ เจ้าหน้าท่ีสามารถทำนักเรียนไปโครงการ ได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
2) คลิกปุ่ม  ท้ังหมด หรือคลิกปุ่ม  เพื่อเลือกช้ันเรียน 
3) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการไปโครงการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อทำนักเรียนไปโครงการ 
5) ระบุข้อมูล *วันทีน่ักเรียนไปโครงการ ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อทำนักเรียนไปโครงงการ 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 89 แสดงหน้าจอนักเรียนไปโครงการ 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  84 

2.5 ข้อมูลความประพฤตินักเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลความประพฤติ เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์

ข้อมูลความประพฤติได้ การเข้าใช้งานเมนูข้อมูลความประพฤติ มี ดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก ข้อมูลความประพฤตินักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 90 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูข้อมูลความประพฤตินักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  85 

2.5.1 การค้นหาข้อมูลความประพฤตินักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลความประพฤตินักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลความประพฤติ

นักเรียนได้ ดังนี ้
1) เลือกข้อมูล ภาคเรียน ท่ีต้องการ 
2) เลือกข้อมูล ประเภทความประพฤติ ท่ีต้องการ 
3) เลือกข้อมูล ความประพฤติ ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล เลขประจำตัว ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล ชื่อ - นามสกุล ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

 
รูปภาพท่ี 91 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลความประพฤตินักเรียน 

 

2.5.2 การกำหนดประเภทความประพฤติ 
เป็นหน้าจอสำหรับกำหนดประเภทความประพฤติ เจ้าหน้าท่ีสามารถกำหนดประเภทความประพฤติ

ดีและกำหนดข้อมูลความประพฤติผิดนักเรียนได้ ดังนี ้

1) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดประเภทความประพฤติ 
 

 
รูปภาพท่ี 92 แสดงหน้าจอการการกำหนดประเภทความประพฤติ  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  86 

2.5.2.1 กำหนดข้อมูลความประพฤติดี 

เป็นหน้าจอสำหรับกำหนดข้อมูลความประพฤติดี เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ
ข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลความประพฤติดีได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดประเภทความ
ประพฤติ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดข้อมูลความ 
ประพฤติดี จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลความประพฤติดี ดังภาพ 

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 93 แสดงหน้าจอการกำหนดข้อมูลความประพฤติดี 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  87 

2.5.2.2 การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความประพฤติดี 

เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความประพฤติดี เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไข
ข้อมูลความประพฤติดีได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดประเภทความประพฤติ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดข้อมูลคความประพฤติดี 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลความประพฤติดี 

3) คลิกปุ่ม  / จากนั้นระบบจะแสดง
หน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความประพฤติดี 

4) ระบุข้อมูล ชื่อความประพฤติดี (ไทย) ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล ชื่อความประพฤติดี(อังกฤษ) ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล คะแนนที่ได้ ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 94 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลความประพฤติดี  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  89 

2.5.2.3 การพิมพ์ข้อมูลความประพฤติดี 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลความประพฤติดี เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลความ
ประพฤติดีได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดประเภทความประพฤติ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดข้อมูลคความประพฤติดี 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลความประพฤติดี 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลความประพฤติดี 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 95 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลความประพฤติดี 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  90 

2.5.2.4 กำหนดข้อมูลความประพฤติผิด 

เป็นหน้าจอสำหรับกำหนดข้อมูลความประพฤติผิด เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ
ข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลความประพฤติดีได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดประเภทความประพฤติ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดข้อมูลคความประพฤติผิด 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลความประพฤติผิด  

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 96 แสดงหน้าจอการกำหนดข้อมูลความประพฤติผิด 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  91 

2.5.2.5 การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความประพฤติผิด 

เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความประพฤติผิด เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูล
ความประพฤติผิดได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดประเภทความประพฤติ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดข้อมูลคความประพฤติผิด 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลความประพฤติผิด 

3) คลิกปุ่ม  / จากนั้นระบบจะแสดง
หน้าจอการเพิ่มข้อมูลความประพฤติผิด 

4) ระบุข้อมูล ชื่อความประพฤติผิด (ไทย) ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล ชื่อความประพฤติผิด (อังกฤษ) ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล คะแนนที่หัก ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  92 

 
รูปภาพท่ี 97 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความประพฤติผิด  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  93 

2.5.2.6 การพิมพ์ข้อมูลความประพฤติดี 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลความประพฤติผิด เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลความ
ประพฤติผิดได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดประเภทความประพฤติ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อกำหนดข้อมูลคความ 
ประพฤติผิด จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลความประพฤติผิด 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลความประพฤติผิด 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 98 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลความประพฤติผิด  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  94 

2.5.3 การเพ่ิม / แก้ไขนักเรียนความประพฤติดี 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความประพฤติดี เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความ

ประพฤติดีได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  /  เพื่อเพิ่ม / แก้ไขนักเรียนความ
ประพฤติดี 

2) เลือกข้อมูล ภาคเรียน ท่ีต้องการ 

3) คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถดำเนินการเลือกนักเรียนได้ 
ดังนี ้

3.1 ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

3.2 คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
3.3 คลิกเลือก รายการรายชื่อนักเรียน ท่ีต้องการ 

4) ระบุข้อมูล วันที่กระทำ ท่ีต้องการ 
5) เลือกข้อมูล ความประพฤติ ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล คะแนนที่ได้ ท่ีต้องการ 
7) ระบุข้อมูล หมายเหตุ ท่ีต้องการ 

8) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 99 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขนักเรียนความประพฤติดี 

 

2.5.4 การเพ่ิม / แก้ไขนักเรียนความประพฤติผิด 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความประพฤติผิด เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลความ

ประพฤติผิดได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ ่ม  /  เพ ื ่อเพ ิ ่ม / แก้ไขน ักเรียนความ
ประพฤติผิด 

2) เลือกข้อมูล ภาคเรียน ท่ีต้องการ 

3) คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถดำเนินการเลือกนักเรียนได้ 
ดังนี้ 

3.4 ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

3.5 คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
3.6 คลิกเลือก รายการรายชื่อนักเรียน ท่ีต้องการ 

4) ระบุข้อมูล วันที่กระทำ ท่ีต้องการ 
5) เลือกข้อมูล ความประพฤติ ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล การลงโทษ ท่ีต้องการ 
7) ระบุข้อมูล คะแนนที่หัก ท่ีต้องการ 
8) ระบุข้อมูล หมายเหตุ ท่ีต้องการ 

9) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 100 แสดงหน้าจอการเพิ่มนักเรียนความประพฤติผิด 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.5.5 การพิมพ์ข้อมูลความประพฤตินักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลความประพฤตินักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ข้อมูลความประพฤติ

นักเรียนได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลความประพฤตินักเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 101 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลความประพฤตินักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.6 ข้อมูลรางวัลของนักเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลรางวัลของนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และ

พิมพ์ข้อมูลรางวัลของนักเรียนได้ การเข้าใช้งานเมนูข้อมูลรางวัลของนักเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก ข้อมูลรางวัลของนักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 102 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูข้อมูลรางวัลนักเรียน 

 

2.6.1 การค้นหาข้อมูลการได้รับรางวัลของนักเรยีน 
เป็นหน้าจอสำหรับการค้นหาข้อมูลการได้รับรางวลัของนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลการ

ได้รับรางวัลของนักเรียนได้ ดังนี ้
1) ระบุหรือเลือกข้อมูลการได้รับรางวัลของนักเรียน ท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  99 

 
รูปภาพท่ี 103 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลการได้รับรางวัลของนักเรียน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.6.2 การกำหนดประเภทรางวัล 
เป็นหน้าจอสำหรับการกำหนดประเภทรางวัล เจ้าหน้าท่ีสามารถกำหนดประเภทรางวัลได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  ท่ีต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลประเภท
รางวัล 

 

 

 
รูปภาพท่ี 104 แสดงหน้าจอการกำหนดประเภทรางวัล 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.6.2.1 การเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลประเภทรางวัล 

เป็นหน้าจอสำหรับการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลประเภทรางวัล เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่ม / 
แก้ไขข้อมูลประเภทรางวัลได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  ท่ีต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล
ประเภทรางวัล 

2) คลิกปุ่ม  / เพื่อเพิ่ม / แก้ไขข้อมูล
ประเภทรางวัล 

3) เลือกข้อมูล ระดับรางวัล ท่ีต้องกการ 
4) ระบุข้อมูล ชื่อประเภทรางวัล (ไทย) ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล ชื่อประเภทรางวัล (อังกฤษ) ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  102 

 
รูปภาพท่ี 105 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลประเภทรางวัล  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  103 

2.6.2.2 การพิมพ์ข้อมูลประเภทรางวัล 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลประเภทรางวัล เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลประเภท
รางวัลได้ ดังนี ้

1) คลิกปุ่ม  ท่ีต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล
ประเภทรางวัล 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลประเภทรางวัล 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 106 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลประเภทรางวัล 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  104 

2.6.3 การเพ่ิม / แก้ไขข้อมูลรางวัลท่ีได้รับของนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลรางวัลที่ได้รับของนักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มข้อมูลรางวัลที่ได้รับ

ของนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  ที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล
เพิ่มข้อมูลรางวัลท่ีได้รับของนักเรียน 

2) เลือกข้อมูล *ภาคเรียน ท่ีต้องการ 

3) คลิกปุ่ม*  เพื่อเลือกนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถดำเนินการเลือกนักเรียนได้ 
ดังนี้ 

3.1 ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

3.2 คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
3.3 คลิกเลือก รายการรายชื่อนักเรียน ท่ีต้องการ 

4) เลือกข้อมูล *ประเภทรางวัล ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล *วันที่ได้รับ ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล คะแนนที่ได้รับ ท่ีต้องการ 
7) ระบุข้อมูล หมายเหตุ ท่ีต้องการ 

8) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  105 

 
รูปภาพท่ี 107 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลรางวัลท่ีได้รับของนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  106 

2.6.4 การพิมพ์ข้อมูลรางวัลท่ีได้รับของนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลรางวัลท่ีได้รับของนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลรางวัลได้ โดย

คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์การได้รับรางวัลของนักเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 108 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลการได้รับรางวัลของนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  107 

2.7 เลื่อนชั้นแบบรายชั้นเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการเล่ือนช้ันแบบรายช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถเล่ือนช้ันแบบรายช้ันเรียนได้ 

การเข้าใช้งานเมนูเล่ือนช้ันแบบรายช้ันเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก เลื่อนชั้นแบบรายชั้นเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 109 แสดงหน้าจอการการเข้าใช้งานเมนูเล่ือนช้ันแบบรายช้ันเรียน 

 

2.7.1 การย้ายระดับแบบรายห้อง 
เป็นหน้าจอสำหรับย้ายระดับแบบรายห้อง เจ้าหน้าท่ีสามารถย้ายระดับแบบรายห้องได้ ดังนี้ 

1) คลิกช่อง เลือกข้อมูล เพื่อเลือกข้อมูลช้ันเรียนท่ีต้องการย้าย 
2) คลิกเลือก ข้อมูลชั้นเรียน ท่ีต้องการ 
3) ระบบจะแสดงข้อมูลช้ันเรียนโดยอัตโนมัติ ในช่องระดับช้ันใหม่ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป 
5) เจ้าหน้าท่ีสามารถ เลือกระดับชั้นใหม่ (เฉพาะนักเรียนบางคนได้) ท่ีต้องการ 

6) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลย้ายระดับแบบรายห้อง 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม เพื่อปฏิเสธการ
บันทึกข้อมูล 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  108 

 

 

 
รูปภาพท่ี 110 แสดงหน้าจอการเล่ือนช้ันแบบรายห้อง  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  109 

2.8 ย้ายโรงเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการย้ายโรงเรียน เจ้าหน้าที่สามารถย้ายโรงเรียน แก้ไข และพิมพ์หนังสือส่งตัว

นักเรียนได้ การเข้าใช้งานเมนูย้ายโรงเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก ย้ายโรงเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 111 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูย้ายโรงเรียน 

 

2.8.1 ข้อมูลการย้ายออก 
เมื่อคลิกแมนูย้ายโรงเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการย้ายออก ดังภาพ 

 
รูปภาพท่ี 112 แสดงหน้าจอข้อมูลการย้ายออก 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  110 

2.8.2 การย้ายโรงเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับการย้ายโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถย้ายโรงเรียนนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการย้ายออก 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการย้ายโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ดำเนินการค้นหานักเรียนได้ ดังนี้  

2.1 ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2.2 คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลนักเรียน 
2.3 คลิก เลือก นักเรียนท่ีต้องการย้ายโรงเรียน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกสังกัดโรงเรียนที่ย้ายไป 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกโรงเรียนท่ีต้องการย้าย เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหา
โรงเรียนได้ ดังนี้  

4.1 เลือกข้อมูล จังหวัด ที่ต้องการ 
4.2 ระบบจะแสดงข้อมูล ชื่อโรงเรียนในจังหวัด จากนั้นให้เจ้าหน้าท่ีคลิก เลือกชื่อ

โรงเรียน ท่ีต้องการ  
5) ระบุข้อมูล วันที่ย้ายออก ท่ีต้องการ 
6) เลือกข้อมูล สาเหตุที่ย้ายออก ท่ีต้องการ 
7) ระบุข้อมูล หนังสือลงวันที่ ท่ีต้องการ 
8) ระบุข้อมูล หนังสือเลขที่ ท่ีต้องการ 

9) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  111 

 
รูปภาพท่ี 113 แสดงหน้าจอการย้ายโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  112 

 
รูปภาพท่ี 114 แสดงหน้าจอการเลือกนักเรียนท่ีต้องการย้ายโรงเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 115 แสดงหน้าจอการเลือกโรงเรียนท่ีต้องการย้าย 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  113 

2.8.3 การแก้ไขข้อมูลการย้ายออก 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงการแก้ไขข้อมูลการย้ายออกนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขข้อมูลการย้าย

ออกได้ ดังนี ้

1) คลิกปุ่ม  รายการท่ีต้องการแก้ไขข้อมูลการย้ายออก จากนั้นระบบจะแสดง
หน้าจอการแก้ไขข้อมูลการย้ายออก 

2) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการแก้ไข 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพท่ี 116 แสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลการย้ายโรงเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  114 

2.8.4 การพิมพ์หนังสือส่งตัวนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับแสดงการพิมพ์หนังสือส่งตัวนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์หนังสือส่งตัวนักเรียน

ได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์หนังสือส่งตัวนักเรียน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 117 แสดงหน้าจอการพิมพ์หนังสือส่งตัวนักเรียน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.9 นักเรียนซ้ำซ้อน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการนักเรียนซ้ำซ้อน เจ้าหน้าที่สามารถยืนยัน / ปฏิเสธนักเรียนซ้ำซ้อน และ

ตรวจสอบประวัตินักเรียนนักเรียนซ้ำซ้อนได้ การเข้าใช้งานเมนูนักเรียนซ้ำซ้อน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก นักเรียนซ้ำซ้อน 

 

 
รูปภาพท่ี 118 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูนักเรียนซ้ำซ้อน 

 

2.9.1 ข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน 
เมื่อคลิกเมนู นักเรียนซ้ำซ้อน ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ดังภาพ 

 

 
รูปภาพท่ี 119 แสดงหน้าจอข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  116 

 
รูปภาพท่ี 120 แสดงหน้าจอไม่พบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  117 

2.9.2 การยืนยันนักเรียนซ้ำซ้อน 
เป็นหน้าจอสำหรับยืนยันนักเรียนซ้ำซ้อน เจ้าหน้าท่ีสามารถยืนยันนักเรียนซ้ำซ้อนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันนักเรียนซ้ำซ้อน 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการตัดสินนักเรียนซ้ำซ้อน  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกนักเรียนซ้ำซ้อน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 121 แสดงหน้าจอการยืนยันนักเรียนซซำ้ซ้อน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  118 

2.9.3 การปฏิเสธนักเรียนซ้ำซ้อน 
เป็นหน้าจอสำหรับยืนยันนักเรียนซ้ำซ้อน เจ้าหน้าท่ีสามารถยืนยันนักเรียนซ้ำซ้อนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อปฏิเสธนักเรียนซ้ำซ้อน 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการตัดสินนักเรียนซ้ำซ้อน  

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกนักเรียนซ้ำซ้อน 
 

 

 
รูปภาพท่ี 122 แสดงหน้าจอการปฏิเสธนักเรียนซำ้ซ้อน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  119 

2.9.4 ประวัติการตัดสอนนักเรียนซ้ำซ้อน 
เป็นหน้าจอสำหรับตรวจสอบประวัติการตัดสินนักเรียนซ้ำซ้อน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบประวัติ

นักเรียนซ้ำซ้อนได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อตรวจสอบประวัตินักเรียนซ้ำซ้อน  
 

 

 
รูปภาพท่ี 123 แสดงหน้าจอประวัติการตัดสินนักเรียนซ้ำซ้อน 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  120 

2.10 ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เจ้าหน้าที่สามารถค้นหา ตอบกลับข้อมูล 

ตรวจสอบวุฒิการศึกษา พิมพ์แบบตอบรับการสำเร็จการศึกษา และพิมพ์รายงานการตรวจสอบวุฒิได้ การเข้าใช้งาน
เมนูตรวจสอบวุฒิการศึกษา มีดังนี้ 

1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

 

 
รูปภาพท่ี 124 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  121 

2.10.1 การค้นหาข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลตรวจสอบ

วุฒิการศึกษาได้ ดังนี ้
1) เลือกข้อมูล ปีที่เข้าเรียน ท่ีต้องการ 
2) ระบุข้อมูล โรงเรียนเดิม ท่ีต้องการ 
3) เลือกข้อมูล สถานะการตรวจสอบวุฒิ ท่ีต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 
รูปภาพท่ี 125 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  122 

2.10.2 การตอบกลับข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
เป็นหน้าจอสำหรับการตอบกลับข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบกลับข้อมูล

ตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ ดังนี้ 
1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
3) คลิกปุ่ม  เพื่อเลอืกรายชื่อนักเรียน ท่ีต้องการตอบกลับข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อตอบกลับข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
5) เลือกข้อมูล สถานะการตรวจสอบวุฒิ ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล วันที่ตอบกลับ ท่ีต้องการ 

7) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 

 

 
รูปภาพท่ี 126 แสดงหน้าจอการตอบกลับข้อมูลตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  123 

2.10.3 การพิมพ์แบบตอบรับการสำเร็จการศึกษา 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์แบบตอบรับการสำเร็จการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์แบบตอบรับ

การสำเร็จการศึกษาได้ ดังนี้ 
1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์แบบตอบรับการสำเร็จการศึกษา 
 

 

 
รูปภาพท่ี 127 แสดงหน้าจอการพิมพ์แบบตอบรับการสำเร็จการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  124 

2.10.4 พิมพ์รายงานการตรวจสอบวุฒิ 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายงานการตรวจสอบวุฒิ เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายงานการตรวจสอบ

วุฒิได้ ดังนี้ 
1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานการตรวจสอบวุฒิ 
 

 

 
รูปภาพท่ี 128 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานการตรวจสอบวุฒิ 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  125 

2.11 นำเข้ารปูภาพนักเรียนแบบรายกลุ่ม 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการนำเข้ารูปภาพนักเรียนแบบรายกลุ่ม เจ้าหน้าที่สามารถนำเข้ารูปภาพ

นักเรียนแบบรายกลุ่มได้ การเข้าใช้งานเมนูนำเข้ารูปภาพนักเรียนแบบรายกลุ่ม มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก นำเข้ารูปภาพนักเรียนแบบรายกลุ่ม 

 

 
รูปภาพท่ี 129 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูนำเข้ารูปภาพนักเรียนแบบรายกลุ่ม 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  126 

2.11.1 การนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน 

ดังนี้  

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์(Zip) 
2) เลือก ไฟล์ข้อมูลรูปภาพนักเรียน ท่ีต้องการ 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อเปิดไฟล์ข้อมูล 

4) คลิกปุ่ม  เพื่ออัพโหลดรูปภาพ 

5) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการ
ทำรายการ 

 

 

 
รูปภาพท่ี 130 แสดงหน้าจอการนำเข้าข้อมูลรูปภาพนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  127 

2.12 ข้อมูลโรงเรียนเดิม 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเดิม เจ้าหน้าที ่สามารถค้นหา เพิ ่ม แก้ไข ลบ  

และพิมพ์ข้อมูลโรงเรียนเดิมได้ การเข้าใช้งานเมนูข้อมูลโรงเรียนมีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก ข้อมูลโรงเรียนเดิม 

 

 
รูปภาพท่ี 131 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูข้อมูลโรงเรียนเดิม 

 

2.12.1 การค้นหาข้อมูลโรงเรียนเดิม 
เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลโรงเรียนเดิม เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลโรงเรียนเดิม

ได้ ดังนี ้
1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลโรงเรียนเดิม 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  128 

 
รูปภาพท่ี 132 แสดงหน้าจอการการค้นหาข้อมูลโรงเรียนเดิม 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  129 

2.12.2 การเพ่ิม / แก้ไขข้อมูลโรงเรียนเดิม 
เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลโรงเรียนเดิม เจ้าหน้าท่ีสามารถคลิกปุ่ม 

 /  เพื่อเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลโรงเรียนเดิม ดังนี้ 
1) เลือกข้อมูล สังกัด ท่ีต้องการ 
2) ระบุข้ออมูล ชื่อโรงเรียน (ไทย) ท่ีต้องการ 
3) ระบุข้อมูลล ชื่อโรงเรียน (อังกฤษ) ท่ีต้องการ 
4) ระบุข้อมูล บ้านเลขที่ ท่ีต้องการ 
5) ระบุข้อมูล หมู่ ท่ีต้องการ 
6) ระบุข้อมูล ตรอก ท่ีต้องการ 
7) ระบุข้อมูล ซอย ท่ีต้องการ 
8) ระบุข้อมูล ถนน ท่ีต้องการ 
9) เลือกข้อมูล จังหวัด ท่ีต้องการ 
10) เลือกข้อมูล อำเภอ ท่ีต้องการ 
11) เลือกข้อมูล ตำบล ท่ีต้องการ 
12) ระบุข้อมูล รหัสไปรษณีย์ ท่ีต้องการ 

13) คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  130 

 
รูปภาพท่ี 133 แสดงหน้าจอการเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลโรงเรียนเดิม  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  131 

2.12.3 การพิมพ์โรงเรยีนเดิม 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลโรงเรียนเดิม เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลโรงเรียนเดิม

ได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

 

 
รูปภาพท่ี 134 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลโรงเรียนเดิม 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.13 สร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรยีน 
เป็นเมนูที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียนเพื่อทำการตรวจสอบผลการเรียนและ

รายช่ือเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยสามารถ สร้างรหัสผ่าน ยกเลิกรหัสผ่าน และพิมพ์ข้อมูลรหัสผ่านนักเรียนได้ การเข้าใช้
งานเมนูสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน มีดังนี้ 

1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก สร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน 

 
รูปภาพท่ี 135 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน 

2.13.1 การค้นหาข้อมูลสถานะสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรหัสผ่านสำหรับนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูล
รหัสผ่านสำหรับนักเรียนได้ ดังนี ้

1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูลโรงเรียนเดิม 

 
รูปภาพท่ี 136 แสดงหน้าจอการการค้นหาการสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.13.2 การสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน 

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับนักเรียนได้ 2 รูปแบบ คือ การสร้างรหัสผ่านโดย

การกำหนดรหัสผ่านเอง และการสร้างรหัสผ่านตามเลขประจำตัวประชาชน 

 การสร้างรหัสผ่านโดยการกำหนดรหัสผ่านเอง 

เป็นหน้าจอสำหรับเป็นหน้าจอสำหรับสร้างรหัสผ่าน โดยสามารถกำหนดรหัสผ่าน
ให้กับนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อสร้างรหัสผ่าน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 137 แสดงหน้าจอการสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียนโดยการกำหนดเอง 

 

 

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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 การสร้างรหัสผ่านตามเลขประจำตัวประชาชน 

เป็นหน้าจอสำหรับเป็นหน้าจอสำหรับสร้างรหัสผ่าน โดยสามารถกำหนดรหัสผ่าน
ให้กับนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อสร้างรหัสผ่าน 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 138 แสดงหน้าจอการสร้างรหัสผ่านสำหรับนักเรียนตามเลขประจำตัวประชาชน 

 

 
  

 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.13.3 การรีเซ็ตรหัสผ่าน 
ผู้ใช้งานสามารถทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ให้กับนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่าน 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่สำหรับนักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 139 แสดงหน้าจอการรีเซ็ตรหัสผ่าน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.13.4 การพิมพ์ข้อมูลรหัสผ่านนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อมูลรหัสผ่านนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลรหัสผ่าน

นักเรียนได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ข้อมูลรหัสผ่านนักเรียน 
 

 

 

 
รูปภาพท่ี 140 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลรหัสผ่านนักเรียน 

 

 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14 รายงานข้อมูล 
2.14.1 รายช่ือนักเรียน 

เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลรายชื่อนักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รายงานข้อมูล
รายช่ือนักเรียนได้ การเข้าใช้งานเมนูข้อมูลรายช่ือนักเรียน มีดังนี้ 

1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก รายชื่อนักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 141 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานรายช่ือนักเรียน 

 
เมื ่อคลิก ระบบระเบียนนักเรียน → รายชื่อนักเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานรายช่ือ

นักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายช่ือนักเรียนรูปแบบ Excel File และพิมพ์ใบเช็คช่ือนักเรียนได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 142 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.1.1 พิมพ์รายชื่อนักเรียนรูปแบบ Excel File 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายชื่อนักเรียนรูปแบบ Excel File เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์
รายช่ือนักเรียนรูปแบบ Excel Fileได้ ดังนี้ 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกช้ันเรียนท่ีต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายช่ือนักเรียนนักเรียน
รูปแบบ Excel File 

 

 
รูปภาพท่ี 143 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายช่ือนักเรียนรูปแบบ Excel File 

 

 
รูปภาพท่ี 144 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.1.2 พิมพ์ใบเช็คชื่อนักเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ใบเช็คช่ือนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ใบเช็คช่ือนักเรียนได้ 
ดังนี ้

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกช้ันเรียนท่ีต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบเช็คช่ือนักเรียน 
 

 
รูปภาพท่ี 145 แสดงหน้าจอการพิมพ์ใบเช็คช่ือนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  140 

 
รูปภาพท่ี 146 แสดงหน้าจอใบเช็คช่ือนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.2 จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์

รายงานจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา ได้ การเข้าใช้งานเมนูจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา 

 

 
รูปภาพท่ี 147 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา 

 
เมื่อคลิก ระบบระเบียนนักเรียน → จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา ระบบจะแสดงหน้าจอ

รายงานจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษาได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 148 แสดงหน้าจอรายงานจำนวนนักเรยีนตามระดับการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.2.1 พิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสามารถ

พิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษาได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อรายงาน
จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา  
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 149 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.3 จำนวนนักเรียนตามช้ันเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนนักเรียนตามชั้นเรียน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์

รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนตามช้ันเรียน ได้ การเข้าใช้งานเมนูจำนวนนักเรียนตามช้ันเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก จำนวนนักเรียนตามชั้นเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 150 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนตามช้ันเรียน 

 
เมื่อคลิก ระบบระเบียนนักเรียน → จำนวนนักเรียนตามช้ันเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน

จำนวนนักเรียน แยกตามระดับช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียน แยกตามระดับช้ันเรียน ได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 151 แสดงหน้าจอรายงานจำนวนนักเรยีนแยกตามช้ันเรียน 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.3.1 การพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามระดับช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ี
สามารถพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนตามระดับช้ันเรียนได้ โดย คลิกปุ่ม 

 เพื่อพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามระดับช้ันเรียน 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 152 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน แยกตามระดับช้ันเรียน  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.4 อายุนักเรียนแยกตามชั้นเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลอายุนักเรียนแยกตามชั้นเรียน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์

ข้อมูลอายุนักเรียนแยกตามช้ันเรียนได้ การเข้าใช้งานเมนูอายุนักเรียนแยกตามช้ันเรียน มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก อายุนักเรียนแยกตามชั้นเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 153 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานข้อมูลอายุนักเรียนแยกตามช้ันเรียน 

 
เมื่อคลิก ระบบระเบียนนักเรียน → อายุนักเรียนแยกตามช้ันเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน

อายุนักเรียนแยกตามช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์อายุนักเรียนแยกตามช้ันเรียนได้ 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 154 แสดงหน้าจอรายงานอายุนักเรียนแยกตามช้ันเรียน 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.4.1 พิมพ์รายงานอายนุักเรียนแยกตามชั้นเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายงานอายุนักเรียนแยกตามชั้นเรียนเจ้าหน้าที่สามารถพมิพ์

รายงานอายุนักเรียนแยกตามชั้นเรียนได้ โดยคลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานอายุ
นักเรียนแยกตามช้ันเรียน 

 

 
 

 

รูปภาพท่ี 155 แสดงหน้าจอรายงานอายุนักเรียนแยกตามช้ันเรียน 
 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.5 จำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัด 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัด เจ้าหน้าที่สามารถ

พิมพ์ข้อมูลจำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัดได้ การเข้าใช้งานเมนูจำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัด มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก จำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัด 

 

 
รูปภาพท่ี 156 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัด 

 
เมื่อคลิก ระบบระเบียนนักเรียน → จำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัด ระบบจะแสดงหน้าจอ

จำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัด เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัดได้ 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 157 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนตามอำเภอ จังหวัด  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.5.1 การพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนตามจังหวัด 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนตามจังหวัด เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์

รายงานจำนวนนักเรียนตามจังหวัดได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน
จำนวนนักเรียนตามจังหวัด 
 

 

 
รูปภาพท่ี 158 แสดงหน้าจอการพิมพ์ข้อมูลรายงานจำนวนนักเรียนตามจังหวัด 

 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.6 รายงานนักเรียนพิการ 

เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนพิการ เจ้าหน้าที่สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ 
และพิมพ์ข้อมูลนักเรียนพิการได้ การเข้าใช้งานเมนูนักเรียนพิการ มีดังนี้ 

1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก นักเรียนพิการ 

 

 
รูปภาพท่ี 159 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานข้อมูลนักเรียนพิการ 

 
เมื่อคลิก ระบบระเบียนนักเรียน → รายงานนักเรียนพิการ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานข้อมูล

นักเรียนพิการ เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลนักเรียนพิการได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 160 แสดงหน้าจอรายงานจำนวนนักเรยีนพิการ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.6.1 การพิมพ์รายชื่อนักเรียนพิการ 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายชื่อนักเรียนพิการ เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รายชื่อนกัเรียน

พิการได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายช่ือนักเรียนพิการ 
 

 

 
รูปภาพท่ี 161 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายช่ือนักเรียนพิการ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.6.2 การพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามประเทภความพิการ 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามประเภทความพิการ 
เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามประเทภความพิการได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทจำนวนนักเรียน
พิการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียน
พิการ แยกตามประเทภความพิการ 

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 162 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามประเทภความพิการ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.6.3 การพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามจังหวัดของที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามจังหวัดของที ่อยู่
ปัจจุบันของนักเรียน เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามจังหวัดของที่อยู่ปัจจุบันของ
นักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทจำนวนนักเรียน
พิการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์จำนวน
นักเรียนพิการ แยกตามจังหวัดของท่ีอยู่ปัจจุบันของนักเรียน 

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 163 แสดงหน้าจอการพิมพ์จำนวนนักเรยีนพิการ แยกตามจังหวัดของท่ีอยู่ปัจจุบันของนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.6.4 การพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามชั้นเรียน 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามชั้นเรียน เจ้าหน้าท่ี
สามารถพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามช้ันเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทจำนวนนักเรียน
พิการ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยก
ตามช้ันเรียน 

 

 
 

 
รูปภาพท่ี 164 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานจำนวนนักเรียนพิการ แยกตามช้ันเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.7 รายช่ือนักเรียนต่างชาติ 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลรายชื่อนักเรียนต่างชาติ เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ข้อมูล

รายช่ือนักเรียนต่างชาติได้ การเข้าใช้งานเมนูรายช่ือนักเรียนต่างชาติ มีดังนี้ 
1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก รายชื่อนักเรียนต่างชาติ 

 

 
รูปภาพท่ี 165 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานข้อมูลรายช่ือนักเรียนต่างชาติ 

 
เมื่อคลิก ระบบระเบียนนักเรียน → รายชื่อนักเรียนต่างชาติ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงาน

ข้อมูลรายช่ือนักเรียนต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายช่ือนักเรียนต่างชาติได้ 
 

 
รูปภาพท่ี 166 แสดงหน้าจอรายงานจำนวนนักเรยีนต่างชาติ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.7.1 พิมพ์รายชื่อนักเรียนต่างชาติ 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายช่ือนักเรียนต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายช่ือนักเรียน

ต่างชาติได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายช่ือนักเรียนต่างชาติ 
 

 
 

 
รูปภาพท่ี 167 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือนักเรียนต่างชาติ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.7.2 พิมพ์จำนวนนักเรียนต่างชาติ แยกตามจังหวัดของที่อยู่ปัจจุบันนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์จำนวนนักเรียนต่างชาติ แยกตามจังหวัดของท่ีอยู่ปัจจุบัน

นักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์จำนวนนักเรียนต่างชาติ แยกตามจังหวัดตามท่ีอยู่ปัจจุบันนักเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์จำนวนนักเรียนต่างชาติ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์จำนวน
นักเรียนต่างชาติ แยกตามจังหวัดของท่ีอยู่ปัจจุบันนักเรียน 

 

 

 
รูปภาพท่ี 168 แสดงหน้าจอรายงานจำนวนนักเรยีนต่างชาติ แยกตามจังหวัดของท่ีอยู่ปัจจุบันนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.7.3 พิมพ์จำนวนนักเรียนต่างชาติ แยกตามชั้นเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์จำนวนนักเรียนต่างชาติ แยกตามช้ันเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถ

พิมพ์จำนวนนักเรียนต่างชาติ แยกตามช้ันเรียนได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์จำนวนนักเรียนต่างชาติ 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์จำนวนนักเรียนต่างชาติ แยกตาม
ช้ันเรียน 

 

 

 
รูปภาพท่ี 169 แสดงหน้าจอรายงานจำนวนนักเรยีนต่างชาติ แยกตามช้ันเรียน 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.8 ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถ

ค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์ข้อมูลใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนได้ การเข้าใช้งานเมนูใบรับรองสภาพการเป็น
นักเรียน มีดังนี้ 

1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน 

 

 
รูปภาพท่ี 170 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานข้อมูลใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.8.1 การค้นหารายชื่อนักเรียน 
เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรายช่ือนักเรียน เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหารายช่ือ

นักเรียนได้ ดังนี ้
1) ระบุหรือเลือกข้อมูล ท่ีต้องการค้นหา 

2) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 

 
รูปภาพท่ี 171 แสดงหน้าจอการค้นหารายช่ือนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  162 

2.14.8.2 การพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาไทย) 
เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาไทย) เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ใบรับรอง 

(ภาษาไทย)ได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการพิมพ์ใบรับรอง 
2) เลือกข้อมูล ผู้ลงนาม ท่ีต้องการ 
3) เลือกข้อมูล ออกให้ ณ วันที่ ท่ีต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบรับรอง(ไทย) 
 

 
รูปภาพท่ี 172 แสดงหน้าจอการพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาไทย) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 173 แสดหนน้าจอใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  164 

2.14.8.3 การพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาอังกฤษ) 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาไทย) เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ใบรับรอง 
(ภาษาไทย)ได้ ดังนี้ 

1) คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกนักเรียนท่ีต้องการพิมพ์ใบรับรอง 
2) เลือกข้อมูล ผู้ลงนาม ท่ีต้องการ 
3) เลือกข้อมูล ออกให้ ณ วันที่ ท่ีต้องการ 

4) คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพ์ใบรับรอง(ไทย) 
 

 
รูปภาพท่ี 174 แสดงหน้าจอการพิมพ์ใบรับรอง (ภาษาอังกฤษ) 

 
  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  หน้า  165 

 
รูปภาพท่ี 175 แสดงหน้าจอใบรับรองสถานภาพกรเป็นนักเรียน (ภาษาอังกฤษ) 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.9 รายช่ือนักเรียนพ้นสภาพ / ลาออก / พักการเรียน / ไปโครงการ 
เป็นส่วนในการบริหารจัดการข้อมูลรายชื่อนักเรียนพ้นสภาพ / ลาออก / พักการเรียน / ไป

โครงการ เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และพิมพ์ข้อมูลรายช่ือนักเรียนพ้นสภาพ / ลาออก / พักการเรียน 
/ ไปโครงการได้ การเข้าใช้งานเมนูรายช่ือนักเรียนพ้นสภาพ / ลาออก / พักการเรียน / ไปโครงการ มีดังนี้ 

1) คลิก ระบบระเบียนนักเรียน 
2) คลิก รายชื่อนักเรียนพ้นสภาพ / ลาออก / พักการเรียน / ไปโครงการ 

 

 
รูปภาพท่ี 176 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานเมนูรายงานข้อมูลรายช่ือนักเรียนพ้นสภาพ / ลาออก / พักการเรียน 

 / ไปโครงการ 
 

2.14.9.1 การค้นหาข้อมูลรายชื่อนักเรียนพ้นสภาพ / ลาออก / พักการเรียน / ไปโครงการ 

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลรายช่ือนักเรียนพ้นสภาพ / ลาออก / พักการเรียน / ไป
โครงการ เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลได้ ดังนี้ 

1) เลือกข้อมูล ปีการศึกษา ท่ีต้องการ 
2) เลือกข้อมูล สถานภาพ ท่ีต้องการ 

3) คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาข้อมูล 
 

หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 
 



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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รูปภาพท่ี 177 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลรายช่ือนักเรียนพน้สภาพ / ลาออก / พักการเรียน / ไปโครงการ 

  



คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน  
ระบบงานทะเบียนนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน 
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2.14.9.2 การพิมพ์รายงานในรูปแบบ Excel File 

เป็นหน้าจอสำหรับพิมพ์รายงานในรูปแบบ Excel File เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์รายงาน

ในรูปแบบ Excel File ได้ โดย คลิกปุ่ม  เพื่อพิมพร์ายงานในรูปแบบ Excel File 
 

 

 
รูปภาพท่ี 178 แสดงหน้าจอการพิมพ์รายงานในรปูแบบ Excel File 

 


