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คู่มือการใช้งาน 
ระดับหน่วยต้นสังกัด 

ระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรยีนเพือ่เข้ารับบริการการศึกษาส าหรับ 
ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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สิทธิ์การใชง้านในระบบ 
ส าหรับผู้ใช้งานระดับ หน่วยต้นสังกัด นั้นมีสิทธิ์ในการใช้งานระบบดังนี้ 

 ค้นหา ตรวจสอบ และรับรองข้อมูลผู้เรียน 

 ตรวจสอบ รับรอง และแก้ไขรหัสผ่านผู้ลงทะเบียนระดับสถานศึกษา 

 ดูรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษา และจ าแนกตามสัญชาติ 

การเข้าใช้งานระบบ 
การเข้าใช้งานระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษา ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎร ระดับหน่วยต้นสังกัด มีเมนูการใช้งานดังนี้ 

• ข้อมูลผู้เรียน 

• ค้นหาข้อมูลผู้เรียน 

• ตรวจสอบและรับรอง 

• ข้อมูลผู้ใช้งาน 

• ตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียนระดับสถานศึกษา 

• รายงาน 

• รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษา 

• รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสัญชาติ 
  



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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การเข้าสู่ระบบ  
 ผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน  สามารถเข้าใช้งานระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการ
การศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ ที่เว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th   ดังนี้ 

• ระบุ  ชื่อผู้ใช้งาน  

• ระบุ  รหัสผ่าน  จากนั้นคลิกที่เมนู     เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการเข้าใช้งานระบบ  

http://www.gcode.moe.go.th/


ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ 
หมายเหตุ 
 กรณีผู้ใช้งานที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  สามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานระบบก าหนดรหัส
ประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรได้ ที่เว็บไซต์ 
http://www.gcode.moe.go.th ดังนี้ 

• ระบุ  ชื่อ 

• ระบุ  นามสกุล 

• ระบุ  เลขประจ าตัวประชาชน  (ใช้เป็นUsername) 

• เลือก  สังกัดเป็น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• เลือก  จังหวัด 

• ไม่ต้องเลือก  สถานศึกษา/หน่วยงาน 

• เลือก  ประเภทผู้ใช้งานเป็น หน่วยต้นสังกัด 

• ระบุ  ต าแหน่ง 

• ระบุ  เบอร์โทรศัพท์ 

• ระบุ  อีเมล ์

• ระบุ  หลักฐานประกอบ (ไฟล์เอกสารการยืนยันตัวตน เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG) 

• ระบุ  รหัสผ่าน  (อย่างน้อย 4-20 ตัว)  

• ระบุ  ยืนยันรหัสผ่าน  จากนั้นคลิกที่เมนู  เพ่ือบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ระบบ 

http://www.gcode.moe.go.th/


ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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รูปภาพหน้าจอแสดงการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

 
 
  



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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1. ข้อมูลผู้เรียน  
 

1.1. ค้นหาข้อมูลผู้เรียน 

การค้นหาข้อมูลผู้เรียน  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้  โดยคลิกที่เมนู  ข้อมูลผูเ้รียน >>  
ค้นหาข้อมูลผู้เรียน  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอค้นหาข้อมูลผู้เรียน  สามารถค้นหาข้อมูลได้  ดังนี้ 

• เลือก  สังกัด 

• เลือก  สัญชาติ 

• ระบุ  ชื่อ-นามสกุล ผู้เรียน 

• ระบุ  รหัสประจ าตัวผู้เรียน 

• ระบุ  ชื่อ – นามสกุล บิดา 

• ระบุ  ชื่อ – นามสกุล มารดา 

• เลือก  จังหวัด 

• เลือก  สถานศึกษา 

• เลือก  ปี พ.ศ. 

• เลือก  ปีเกิด 

• ระบุ  ชื่อผู้บันทึก  จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้เรียน 

 

รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลผู้เรียน  



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
 

6 

 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลผู้ เรียนได้  โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือดู

รายละเอียดของข้อมูล 

 

รูปภาพหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้เรียน 

  

 ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผู้เรียนในภาพรวมออกเป็นไฟล์  Excel  ได้  โดยคลิกที่ปุ่ม 

 เพ่ือส่งออกข้อมูลผู้เรียน 

 

รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์  Excel  ข้อมูลผู้เรียนในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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 ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้  โดยคลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ข้อมูล

ผู้เรียน 

 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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รูปภาพหน้าจอแสดงภาพพิมพ์ข้อมูลผู้เรียน  

1.2. ตรวจสอบและรับรอง 

การค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและรับรอง  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้  โดยคลิกที่เมนู   
ข้อมูลผูเ้รียน  >> ตรวจสอบและรับรอง  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบและรับรอง  สามารถค้นหาข้อมูลได้  ดังนี้ 

• เลือก  ปีการศึกษาที่เริ่มเรียน 

• เลือก  สังกัด 

• เลือก  จังหวัด 

• เลือก  สัญชาติ 

• ระบุ  ชื่อ-นามสกุล 

• เลือก  สถานะ  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล   

 
 

รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและรับรอง 
 

 การตรวจสอบและรับรอง  ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลได้  โดยการรับรองข้อมูล

สามารถจัดท าได้  ดังนี้   

• คลิกปุ่ม   เพ่ือยืนยันการรับรองข้อมูลผู้เรียน 

• คลิกปุ่ม    เพ่ือบันทึกการยืนยันข้อมูลผู้เรียน 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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รูปภาพหน้าจอแสดงยืนยันการรับรองข้อมูลผู้เรียน 

 

 ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผู้เรียนออกเป็นไฟล์  Excel  ได้  โดยคลิกที่ปุ่ม  

เพ่ือส่งออกข้อมูลผู้เรียน 

 

รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์  Excel  ข้อมูลผู้เรียน 

  



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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2. ข้อมูลผู้ใช้งาน 
2.1. ตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน 

การค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียนระดับสถานศึกษา  ผู้ใช้งานสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้  โดยคลิกที่เมนู  ข้อมูลผู้ใช้งาน  >>  ตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ
ตรวจสอบและรับรองข้อมูล  สามารถค้นหาข้อมูลได้  ดังนี้ 

• เลือก  จังหวัด 

• เลือก  สถานศึกษา 

• ระบุ  ชื่อ 

• ระบุ  สกุล 

• เลือก  สถานะ  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนระดับ
สถานศึกษา 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนระดับสถานศึกษา 

หมายเหตุ 

 กรณีไม่รับรองข้อมูลผู้ลงทะเบียนระดับสถานศึกษา  ผู้ใช้งานสามารถจัดท าได้  โดยคลกที่ปุ่ม  
เพ่ือบันทึกการยกเลิกข้อมูลผู้ลงทะเบียน จากนั้นคลิกที่ปุ่มตกลงเพ่ือยืนยันการไม่รับรอง 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการยกเลิกข้อมูลผู้ลงทะเบียน  (กรณีไม่รับรอง) 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรหัสผ่านของผู้ลงทะเบียนระดับสถานศึกษา ได้ 
โดยคลิกที่เมนู  ข้อมูลผู้ใช้งาน  >>  ตรวจสอบและรับรองผู้ลงทะเบียน  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบและรับรอง
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน  ค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ต้องการแก้ไขรหัสผ่าน  ดังนี้ 

• เลือก  จังหวัด 

• เลือก  สถานศึกษา 

• ระบุ  ชื่อ 

• ระบุ  สกุล 

• เลือก  สถานะ  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ต้องการแก้ไข
รหัสผ่าน 

• จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือแก้ไขรหัสผ่าน 

 
รูปภาพหน้าจอแสดงขั้นตอนการเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านผู้ลงทะเบียน 

  



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรหัสผ่านของผู้ลงทะเบียน ไดโ้ดยพิมพ์รหัสผ่านเข้าไปใหม่แล้วกดบันทึก 

 

รูปภาพหน้าจอแสดงการเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านผู้ลงทะเบียน 

  



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลผู้ลงทะเบียนออกเป็นไฟล์  Excel  ได้  โดยคลิกที่ปุ่ม  

เพ่ือส่งออกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

 

รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์  Excel  ข้อมูลผู้ลงทะเบียน 

3. รายงาน 

2.2. รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษา 

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษา 
ออกเป็นไฟล์  Excel  ได้  โดยคลิกที่เมนู  รายงาน  >>  รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตาม
สถานศึกษา  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายงาน  สามารถค้นหาข้อมูลได้  ดังนี้ 

• เลือก  ปีการศึกษา 

• เลือก  จังหวัด 

• เลือก  สถานศึกษา  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล  

 
 

รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษา 

  



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
 

14 

 

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษาออกเป็นไฟล์  

Excel  ได ้ โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือส่งออกข้อมูล 

 

รูปภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างไฟล์  Excel  ข้อมูลผู้รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสถานศึกษา 

 

2.3. รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสัญชาติ 

ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสัญชาติ 
ออกเป็นไฟล์  Excel  ได้  โดยคลิกที่เมนู  รายงาน  >>  รายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสัญชาติ  
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการค้นหาข้อมูลรายงาน  สามารถค้นหาข้อมูลได้  ดังนี้ 

• เลือก  ปีการศึกษา 

• เลือก  จังหวัด 

• เลือก  สถานศึกษา  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล  

 
รูปภาพหน้าจอแสดงการค้นหาข้อมูลสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสัญชาติ 

 



ระบบก าหนดรหสัประจ าตัวผู้เรยีนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา 
ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
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ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลรายงานสถิติการออกรหัสผู้เรียน จ าแนกตามสัญชาติออกเป็นไฟล์  

Excel  ได ้ โดยคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือส่งออกข้อมูล 
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