
 
 
 
 
 

คู่มือ 
ระบบจดัเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

(Data Management Center) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิถุนายน)  
 สามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec58/ โดยใช้รหัสผ่านเดิม ที่มีอยู่
แล้ว หรือสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ให้สมัครและแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาให้อนุมัติการใช้งาน username ของ
โรงเรียน 
 ลำดับการทำข้อมูล 10 มิ.ย. 2558 ให้ปฏิบัติตามลำดับดังต่อไปน้ี 
 1. กรอกข้อมูลของ Username ให้ครบถ้วน ได้แก่ Email (ในอนาคตจะใช้ส่งเตือนแจ้งการย้ายเข้า
ย้ายออก  และเปลีย่นรหัสผ่าน) , เบอร์โทรศัพท์ (หากใครไม่ประสงค์จะใส่เบอร์ส่วนตัว ให้ใส่เป็นเบอร์ที่ทำงาน
ที่สามารถติดต่อได้) 
 2. เจ้าหน้าท่ีเขต ให้แก้ไขข้อมูลเขต โดยใส่ Website, ชื่อผู้อำนวยการเขต, พิกัดตำแหน่ง สำนักงาน
เขตฯ 
 3. เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน ให้แก้ไขข้อมูลโรงเรียน โดยอัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียน (บังคับในรอบน้ี) 
แก้ไขข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ชั้นเรียนที่เปิดสอน และจำนวนห้องในแต่ละชั้น และข้อมูล
อื่นๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. ดำเนินการ เลื่อนช้ัน ซ้ำช้ัน ทำจบ ย้ายออก นักเรียนท่ีทำรอดำเนินการไว้ในรอบสิ้นปี
การศึกษา 2557 
 โรงเรียนที่ทำรอดำเนินการไว้ในรอบสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะตกค้างอยู่ในปีการศึกษา 2557 และ
จะไม่ถูกนับเข้ามาในทะเบียนแยกชั้นเพศ 
 สามารถดำเนินการนักเรียนเหล่าน้ีได้  4 เมนูคือ ย้ายออกนักเรียนแขวนลอย, ซ้ำชั้น,จบการศึกษา
ออกไปเรียนที่อื่น, เลื่อนชั้น 
  
 5. ทำข้อมูลนักเรียนให้ครบจำนวน 10 มิ.ย. 
 5.1 ย้ายเข้า นักเรียนที่สมัครเข้าใหม่ให้ครบจำนวนวันที่ 10 มิ.ย. 2558 หากไม่สามารถย้ายเข้าโดย
ขึ้นตัวแดงว่า "ไม่พบเลขประจำตัวประชาชน" ให้กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ในเมนู เพิ่มนักเรียน เน่ืองจากเด็ก
อาจจะมาจากสังกัดอื่นหรือเป็นเด็กเข้าใหม่ (อ.1) ที่ไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบ DMC 

5.2 นักเรียนไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเอกสาร ให้กรอกข้อมูลในหน้า “เพิ่มนักเรียนติด G (ไม่มีเลข
ประจำตัวประชาชน)” และส่งเอกสารขอหมายเลขบัตร G ไปที่เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดพร้อมทั้ง
ติดต่อให้พิจารณาอนุมัติสร้างเลขบัตร G โรงเรียนไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารมาที่ สพฐ หรือแจ้งอีเมล์เข้ามา
เพราะทางส่วนกลางจะไม่อนุมัติให้แทนเขตฯเด็ดขาด 

5.3. ย้ายออก นักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโรงเรียน (ย้ายออกแล้ว, ไปโรงเรียนอื่นแต่ไม่แจ้งย้ายออก 
โรงเรียนอื่นติดต่อมาให้ย้ายออก, ซ้ำกับต่างสังกัด ไม่มีตัวตนแต่ไม่ยอมจำหน่ายออก) 

 5.4 จัดช้ันเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีการเลื่อนชั้นแล้วนักเรียนย้ายห้อง 
นักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์(ยกเว้น สพป กทม.) , นักเรียนท่ีอายุเกินเกณฑ์รายงานจะไม่นับเข้าไป

จัดสรรงบประมาณให้ 



ไม่ให้กรอกนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ขวบ (ยกเว้น สพป กทม.) หากกรอกข้อมูลเข้ามาจะ
โดนตัดออกจากระบบท้ังหมด 

 6. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  6.1 กรอกน้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียนทุกคน (ทำเฉพาะรอบ 10 มิ.ย.) 
  6.2 นักเรียนพิการ 
  6.3 นักเรียนด้อยโอกาส ขาดแคลน 

6.4 นักเรียนพักนอน โดยเขตต้องต้ิกว่าโรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเสียก่อน 
โรงเรียนจึงจะสามารถเลือกตัวเลือกนักเรียนพักนอนในโครงการได้ 

6.5 ข้อมูลประเภทนักเรียน สำหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิการเรียนร่วม, ศูนย์การเรียน, 
Home school, การศึกษาทางเลือก, IP , EP, MEP , หลักสูตรคู่ขนานสามัญ-อาชีวศึกษา 

6.6 นักเรียนซ้ำซ้อนภายในสังกัด สพฐ. ถ้าประสานงานติดต่อโรงเรียนเดิมให้ย้ายออกไม่ได้ 
หรือโรงเรียนอื่นทำการย้ายเข้านักเรียนมาผิดคนเน่ืองจากกรอกบัตรประชาชนผิด ให้อัพโหลดเอกสารยืนยัน
ตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อน,ใบสมัครเข้าเรียนและภาพสำเนาทะเบียนนักเรียน ถ้ามีตัวแดงหน้าจำนวนนักเรียนแยก
ชั้นเพศเรื่องเด็กซ้ำซ้อนจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ 

6.7 นักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด (เอกชน,อุดมศึกษา,กศน ฯลฯ) นักเรียนมีตัวตนเรียนอยู่
ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ให้ส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเหล่าน้ีทุกคนที่มีอยู่รายชื่อซ้ำซ้อนต่างสังกัด ใคร
ไม่มีตัวตนให้ย้ายออกไปจากระบบให้หมด หากไม่ส่งเอกสารและไม่ย้ายออกจะมีการประกาศรายชื่อโรงเรียนที่
ไม่ทำการยืนยันตัวตนแก่เขตพื้นที่การศึกษาฯให้ตรวจสอบและพิจารณา (จะแจ้งล่วงหน้าประมาณวันที่ 1 มิ.ย. 
2558) 
 7. ตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยัน (ปุ่มยืนยันจะข้ึนในวันท่ี 1 มิ.ย. 2558) 
  ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลในเมนู โรงเรียน จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศให้ถูกต้องเพื่อใช้ใน
การจัดสรรงบประมาณ หลังปิดระบบวันที่ 10 มิ.ย. 2558 แล้วโรงเรียนไหนที่ยืนยันไม่ทัน สพฐ. จะมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณให้เลย 
  
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 
หรือติดต่อผู้ดูแลระบบส่วนกลางผ่านทางอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com และแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอกข้อมูล Username 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานของฉัน 
 

 
 แก้ไขข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ให้ตรงกับที่ใช้งานจริง (หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากไม่
ประสงค์จะใส่ก็ได้ แต่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่โรงเรียน หรือสำนักงาน ให้สามารถติดต่อได้จริง) 
 

 
 
แก้ไขข้อมูลโรงเรียน 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 

 
 
อัพโหลดภาพป้ายหน้าโรงเรียน เลือก Browse ไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg ( jpg ตัวเล็กทั้งหมด) ขนาดไม่เกิน 
1MB  



 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรงกับปัจจุบัน ทั้งเร่ืองไฟฟ้า น้ำประปา จำนวนคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่
บริการ ที่ดิน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ มีการเพ่ิมหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี้ 

1. พื้นราบ 
2. อยู่ในจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 
เป็นพื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 เมตร ขึ้นไป 
3. บนเกาะ 
4. มีเขตบริการติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ยกเว้นโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
5. โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนสันเขา เชิงเขา หรือพื้นที่ระหว่างหุบเขาที่มีความยากลำบากในการเดินทาง  
6. โรงเรียนที่เป็นพื้นที่สูงและชายแดน 
7. เรือนแพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ย้ายเข้า 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายเข้านักเรียน 

 
 

 
 
 

ให้กดปุ่ม   เข้าหน้าจอย้ายเข้านักเรียน ในหน้าจอน้ีให้ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของ
นักเรียนในช่องก่อนน้ันก่อนแล้วกด Enter 

 
 
  



ถ้าขึ้นแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "ไม่พบเลขประจำตัวประชาชน" แสดงว่าข้อมูลนักเรียนคนน้ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลของระบบ DMC  ให้เปลี่ยนไปทำที่เมนู "เพ่ิมนักเรียน" กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ทั้งหมดได้เลย ไม่
ต้องทำที่เมนูย้ายเข้าแล้ว 

 
 ถ้าขึ้นแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจำตัวประชาชนน้ีอยู่ในทะเบียนแล้ว" แสดงว่าเด็กคนน้ึ
ข้อมูลอยู่ในทะเบียนโรงเรียนเราอยู่แล้ว เป็นการย้ายเข้าซ้ำ ระบบจะแจ้ง error ไม่ใหย้้ายเข้าซ้ำมาอีก 

 
 ถ้าขึ้นแจ้งตัวแดงดังภาพด้านล่าง "มีเลขประจำตัวประชาชนน้ีอยู่ในรายการย้ายเข้าแล้ว" แสดงว่าเด็ก
คนน้ึโรงเรียนได้ทำการย้ายเข้าค้างไว้ เป็นสถานะรอเข้าอยู่ (โรงเรียนอื่นยังไม่ย้ายออกมาให้) ระบบจะแจ้ง 
error ไม่ให้ย้ายเข้าซ้ำมาอีก 
 

 
 
 แต่ถ้าขึ้นข้อมูลนักเรียนดังภาพด้านล่าง แสดงว่ามีนักเรียนในฐานข้อมูล DMC สามารถทำการย้ายเข้า
ได้ โดยให้กรอก เลขประจำตัวนักเรียน (รหัสนักเรียนที่ใช้ในโรงเรียน), ชั้นเรียน และห้องที่เรียน แล้วกดปุ่ม
บันทึกด้านล่าง 
 

 
 
 นักเรียนที่อยู่ในสถานะ รอย้ายเข้า แสดงว่าโรงเรียนปลายทางยังไม่ทำย้ายออกมาให้ จำเป็น ต้อง
ติดต่อโรงเรียนเก่าให้ย้ายออกหรือหากไม่เป็นผลก็ส่งเอกสารยืนยันตัวตนขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ -ส่วนกลาง
พิจารณาทำย้ายออกแทน 



ย้ายออก 
ให้กดเข้าเมนู โรงเรียน > ย้ายออก 

 

 

กดที่ ปุ่ม  เข้าหน้าจอย้ายออก ในหน้าจอน้ีเอาไว้ค้นหานักเรียนที่จะย้ายออก ให้ค้นหา
โดยใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนหรือรหัสนักเรียน แล้วกดปุ่มค้นหา หลังจากน้ันให้ทำตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
 
 
 



 
 
- ให้ต้ิกที่ข้างหน้านักเรียนคนที่ต้องการย้ายออก (ถ้าไม่ต้ิกโปรแกรมจะไม่ย้ายออกให้เด็กคนน้ัน) 
- ใส่วันที่ย้ายออกให้ถูกต้อง 
- กดปุ่มบันทึกเพื่อย้ายออกเด็กนักเรียน 
 
ปรับปรุงข้อมูลประเภทนักเรียน 
 ให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ตรงกับหัวข้อที่มีให้เลือก โดยเฉพาะหัวข้อ นักเรียนพิการเรียนร่วม ซึ่งได้รับ
งบประมาณจากทั้ง สนผ (สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.) หรือ ทั้งจาก สศศ (สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ) ให้ระบุให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อนำข้อมูลใช้ร่วมกับทางสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นักเรียนใน
โครงการต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปน้ี 

1. นร.ปกติ (ปกติทุกคนอัพเดตเป็นข้อน้ีแล้ว ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม) 
2. นร.พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ (นร. พิการทุกคนอัพเดตเป็นข้อน้ีแล้ว) 
3. นร.พิการเรียนร่วม ที่รับงบประมาณจาก สนผ และ สศศ (โรงเรียนไหนที่มีนักเรียนรับงบจาก สศศ 
ให้มาแก้ไขเพิ่มเติม) 
4. นร. โครงการแลกเปลี่ยน 
5. นร. ศูนย์การเรียน 
6. นร.home school 
7. นร. การศึกษาทางเลือก 
8. นร.โครงการ IP (Intensive program) 
9. นร โครงการ EP (English program) 
10. นร โครงการ MEP (Mini English program) 
11. นร.ที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานสามัญ – อาชีวศึกษา 
 



 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน ให้ทำเป็นรายคนในเมนู ทะเบียนนักเรียน ค้นหาแล้วแก้ไขเป็นคนไป (แก้ไข
เฉพาะนักเรียนที่อยู่ในประเภทที่ไม่ใช่ นร. ปกติ ก็พอ) 
 

 
 
ตัวตรวจสอบท่ีละเอียดข้ึนในหน้าจำนวนนักเรียนแยกช้ันเพศ 
 

- จำนวนห้อง ถ้านักเรียนเป็น 0 ใส่จำนวนห้องไว้จะขึ้นตัวแดงและไม่สามารถยืนยันได้ 

 
- ชื่อสกุลภาษาอังกฤษที่โรงเรียนซ่อมข้อมูลมาแล้วใส่เป็นชื่อภาษาไทยหรือติดอักขระพยัญชนะไทย

ข้างหน้าตัวอักษรอังกฤษ จะขึ้นตัวแดงและไม่สามารถยืนยันได้ ให้แก้ให้ถูกต้อง 
- นักเรียนซ้ำเลขประชาชนต่างโรงเรียน ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
- นักเรียนที่รอย้ายเข้า/ไม่สำเร็จ ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 
- นักเรียนซ้ำซ้อนที่โรงเรียนอื่นขอย้ายเข้า ตัวแดงจะไม่สามารถยืนยันได้ 



คู่มือการใชง้านเครือ่งอ่านบตัร Smart card กับระบบ Data Management Center 
 

อุปกรณ์และโปรแกรมที่จำเป็น 
1. เคร่ืองอ่านบัตร Smart card ที่รองรับคือ FEITIAN R301-C11 (CDG) 

 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 7 , 8 , 8.1 , 10 (ไม่สามารถใช้งานกับ xp 

ได้) 
3. โปรแกรมบราวเซอร์ Mozilla Firefox รุ่น 52 เป็นต้นไป (ปัจจุบันรุ่น 56.0.2) หรือโปรแกรม 

Google Chrome รุ่น 60 เป็นต้นไป (ปัจจุบันรุ่น 61) 
ระบบ Data Management Center ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Internet Explorer ได้ 

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

 
การติดต้ังโปรแกรมสำหรับอ่านบัตร Smart card 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้ที่  
http://www.bopp-obec.info/home/wp-content/uploads/2017/08/smartcard_reader.zip 
โปรแกรมแอนต้ีไวรัสบางตัวจะลบโปรแกรมเคร่ืองอ่านบัตรน้ีทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ให้
ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลด โปรแกรมที่ต้องลบทิ้งออกจาก Windows คือ Baidu Antivirus และ
โปรแกรมย่อยทั้งหลายของ Baidu 

2. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เปิดไฟล์ smartcard_reader.zip จะพบสามไฟล์น้ี ให้ Extract 
ไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้ (ที่แนะนำคือ c:\smartcard_reader) 

 

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


3. เปิดไฟล์ frontagent แล้วทำตามภาพ 

 
 

 
 
หากมีหน้าจอปรากฏนอกเหนือจากน้ีเช่น วินโดวส์ถามเรื่องความปลอดภัย ให้กด OK , 

Allow หรือตกลงไปได้ 
4. เมื่อเปิดแล้วมุมขวาล่างของ Windows จะขึ้น icon  

  ให้เช็คว่าเปิดซ้อนกันหลายๆคร้ังหรือไม่ ให้กดที่ icon กดที่ exit จนเหลือแค่ตัวเดียว
เท่าน้ัน 



การใช้งานเคร่ืองอ่านบัตรร่วมกับโปรแกรม Data Management Center 
5. หลังจากที่ติดต้ังและเปิดโปรแกรม frontagent เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดเว็บเข้าระบบ Data 

Management Center login เข้าสู่ระบบ 

 
6. เสียบ USB เคร่ืองอ่านบัตรเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเสียบบัตรประชาชนของเด็กนักเรียนที่

ต้องการย้ายเข้าค้างไว้ (ในขั้นตอนติดต้ังทดสอบให้ใช้บัตรของตัวเองก็ได้) 
7. เข้าเมนู โรงเรียน 2.7.1 ย้ายเข้านักเรียน 

8. กดปุ่ม + ย้ายเข้านักเรียน  
9. กด Link ทดสอบเคร่ืองอ่านบัตร 

 
10. หน้าต่างใหม่จะถูกเปิดขึ้น 

Google Chrome จะขึ้นหน้าจอน้ี ให้ทำตามภาพ 

 



 
Firefox จะขึ้นหน้าจอ ให้ทำตามภาพ 

 

 

 



11. หน้าเว็บจะขึ้นข้อความรายละเอียดหน้าบัตรประชาชนของบัตรที่เสียบไว้  

 
หากเปิดเว็บแล้วเป็นหน้าจอขาว มีข้อความสั้นๆ ไม่มีรายละเอียดจากหน้าบัตรให้ตรวจสอบ
เคร่ืองอ่านบัตรและบัตรว่าเสียบแน่นดีแล้วหรือยัง หรือเปลี่ยน port usb อื่น แล้วกด Refresh / 
ปุ่ม F5 เพื่อโหลดหน้าน้ีใหม่อีกคร้ัง เมื่อทำทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วยังขึ้นหน้าจอแบบไม่มี
รายละเอียดอีกให้ติดต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือในลำดับต่อไป 
 

 
12. เมื่อสามารถอ่านบัตรได้แล้ว ให้ปิดหน้าต่างทดสอบเคร่ืองอ่านน้ีแล้วกลับไปหน้า 2.7.1 ย้ายเข้า

นักเรียน กดปุ่ม + ย้ายเข้านักเรียนที่เปิดไว้เช่นเดิม 
13. กดปุ่มอ่านข้อมูลจากเคร่ืองอ่านบัตรประชาชน หมายเลข 13 หลักจะปรากฏในช่องทันที 

 

 
14. กดปุ่ม บันทึกอีกรอบ เพื่อทำการค้นหาข้อมูลนักเรียนในระบบ 
15. กรอกข้อมูลวันที่ย้ายเข้า / วันที่เพิ่มให้ถูกต้อง  (เป็นวันที่นักเรียนย้ายเข้าโรงเรียนตามความจริง) 



16. บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน นักเรียนที่จะทำการย้ายเข้า อ่านหมายเลขบัตรด้วยเคร่ืองอ่านบัตรจะ
สามารถย้ายเข้ามาได้เลยไม่ติดอยู่ที่โรงเรียนต้นทาง ระบบจะทำการย้ายออกนักเรียนคนดังกล่าว
ออกมาให้เรียบร้อย 

17. ในเมนู 2.7.3 เพิ่มนักเรียน สามารถใช้เคร่ืองอ่านบัตรได้เช่นกัน ให้กดปุ่มอ่านบัตรจากเคร่ืองฯ  
จะเติมข้อมูลหน้าบัตรลงฟอร์มให้เอง ลดปัญหาการกรอกเลขบัตร ชื่อ นามสกุลผิดหากใช้เคร่ือง
อ่านบัตร Smart card 
 

เคร่ืองอ่านบัตรน้ีสามารถอ่านบัตรประชาชนที่มี Smart card ไม่สามารถอ่านบัตรประชาชน
ของเด็กต่างด้าวได้ 

นักเรียนอนุบาลที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนยังสามารถใช้การกรอกข้อมูลแบบเดิมตามปกติ  
 


