
การกรอก/ระบายรหัสบนกระดาษค าตอบที่อ่านด้วยเครื่อง ฯ 
 ควรแจ้งครูประจ าชั้นให้นักเรียนฝึกกรอกหรือระบายรหัส บนกระดาษค าตอบ เพราะเป็นข้อมูลที่ส าคัญ 
หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  จะมีปัญหาในการจัดส่งข้อมูลผลการสอบได้  ผู้สอบจ าเป็นต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในกระดาษค าตอบ ให้ครบและถูกต้อง ตามคอลัมน์ที่ก าหนด ดังนี้   
 รหัสโรงเรียน จ านวน    8   หลัก คอลัมน์ที่  1- 10 
 ชั้น จ านวน    2   หลัก คอลัมน์ที ่ 11-12 
 ห้องสอบ จ านวน   2   หลัก คอลัมน์ที่ 13-14 
 เลขที ่ จ านวน   2   หลัก คอลัมน์ที่ 15-16 
 เลขที่บัตรประชาชน จ านวน   13  หลัก คอลัมน์ที่ 17-29 
 เพศ จ านวน   1   หลัก คอลัมน์ที่ 30 

เด็กพิเศษ จ านวน   2   หลัก คอลัมน์ที่ 31-32 
 
ค าอธิบายรหัสต่างๆ ดังนี้ 
 รหัสโรงเรียน  มีจ านวน 10 หลัก  ให้ใส่รหัสโรงเรียนที่ก าหนดให้ตามบัญชีก ากับจ านวนนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ชั้น   มีจ านวน 2  หลัก  ป.3  รหัส 13  ป.6 รหัส 16 (กระดาษค าตอบที่ให้ตังอย่างจะกรอกและระบาย
ไว้แล้ว) 

ห้องสอบ มีจ านวน 2 หลัก ให้ใส่เลขท่ีของห้องเรียนปกติ  (01,02,03,...)  
 
เลขที ่ มีจ านวน 2 หลัก ให้ใส่เลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อของนักเรียน (01,02,03,...) 
ในกรณีจ านวนผู้เข้าสอบเกิน 35 คน และนักเรียนบางส่วนต้องไปสอบที่ห้องสอบอ่ืน ยังคงให้นักเรียน

ใช้เลขที่ห้องสอบตามห้องเรียนของนักเรียน และเลขที่นั่งสอบตามบัญชีเรียกชื่อเหมือนเดิม แม้ว่าจะไปนั่ง
สอบที่ห้องสอบอ่ืนก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น    
  โรงเรียน ก  มีนักเรียน ป.3/1 จ านวน 45 คน และ ป.3/2 จ านวน 44 คน   ควรจัดห้องสอบ 
และรหัสห้องสอบดังนี้ 
  ห้องสอบที ่1   นักเรียนชั้น ป.3/1  เลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อเลขท่ี 1 – 35 
รหัสห้องสอบและเลขที่สอบ 

นักเรียนคนที ่1     0101  
นักเรียนคนที ่2 0102  

 "          " 
    นักเรียนคนที ่35        0135 
  ห้องสอบที ่2   นักเรียนชั้น ป.3/2  เลขที่ตามบัญชีเรียกชื่อเลขท่ี 1 – 35 
         
รหัสห้องสอบและเลขที่สอบ 

นักเรียนคนที ่1     0201  
นักเรียนคนที ่2 0202  

 "             " 
    นักเรียนคนที ่35     0235 



ห้องสอบที่ 3   ซึ่งมีนักเรียนเกินมาจากห้อง ป.3/1  จ านวน 10 คน ใช้รหัสห้องสอบ 01 ตาม
ด้วยเลขท่ีสอบตามบัญชีเรียกชื่อ(ห้องเรียน/เลขที่เดิม)  และห้อง ป.3/2 จ านวน 9 คน  ใช้รหัสห้องสอบ 02 
ตามด้วยเลขที่สอบตามบัญชีเรียกชื่อ (ห้องเรียน/เลขที่เดิม)  การลงรหัสห้องสอบ และเลขที่สอบเป็นดังนี้  
        รหัสห้องสอบและเลขที่สอบ 

ห้อง ป.3/1   นักเรียนคนที ่36                  0136  
    " "   

นักเรียนคนที ่45     0145 
ห้อง ป.3/2   นักเรียนคนที ่36                  0236   

    " "  
    นักเรียนคนที ่44                            0244 

เลขประจ าตัวประชาชน มีจ านวน 13 หลัก ให้ใส่ตามที่ก าหนดอยู่ในบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
ทะเบียนบ้านของนักเรียนเอง การลงรหัสเลขที่บัตรประชาชนของนักเรียนจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญอย่างยิ่ง
สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับมาดูภายหลังได้ ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ให้ใช้รหัส
โรงเรียน 8 หลักแรกตามด้วยล าดับนักเรียนที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 5 หลัก เริ่มที่ 00001, 00002, … รวม
เป็น 13 หลัก 

เพศ    มีจ านวน 1 หลัก กรอกตามเพศของผู้เข้าสอบ โดย   เพศชาย     =   1    เพศหญิง    =   2  
เด็กพิเศษ   นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษที่มีความบกพร่อง (ที่ไม่รุนแรง) ให้กรอกรหัสตามประเภทของ

ความบกพร่อง (เด็กปกติ  เว้นว่างไว้)  ที่ระบุหมายเลขรหัสไว้ คือ 
  สายตา(บอด)          =      01  การเรียนรู้(เขียน)           =        07 
 สายตา(เลือนราง)      =      02  การเรียนรู้(คิดค านวณ)     =        08 
 การได้ยิน               =      03  การพูด       =        09 
 สติปัญญา              =      04  พฤติกรรม   =        10 
 ร่างกาย                 =      05   ออทิสติก   =        11 
    การเรียนรู้(อ่าน)       =      06  ซ้อน    =        12 
ส่วนการสอบภาคปฏิบัติเขียนตอบ ให้นักเรียนกรอกรหัสที่เว้นช่องว่างไว้  แล้วเขียนตอบในตัวค าถาม 

ส่วนการด าเนินการสอบให้ใช้แนวด าเนินการเดียวกับแบบทดสอบปรนัย 
 


