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ขั้นตอนที่ 1  ลงทะเบียนกรอกข4อมูลนักเรียนและเข4าสู:ระบบ 

ขั้นตอนที่ 2  เลือกประเภทที่ต4องการสมัคร  

ขั้นตอนที่ 3  แนบไฟสCเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 4  ยืนยันข4อมูล 

ขั้นตอนที่ 5  ตรวจสอบสถานะการสมัคร 

ขั้นตอนที่ 6  พิมพCเอกสาร 

 

 เอกสารที่ต4องเตรียม 

เอกสาร 
ม.1 ม.4 

ห#องเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ เงื่อนไขพิเศษ ห#องเรียนปกต ิ

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน  

    ปพ.1 ทั้ง 2 หน#า หรือ ปพ.7 
ü ü ü ü 

2. ทะเบียนบ#านที่ปรากฎชื่อนักเรียน ü ü ü ü 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษา 

   ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ü ü ü ü 

4. รูปถWายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ü ü ü ü 

5. สูติบัตรนักเรียน û û ü û 

 หมายเหต ุ  ประเภทของไฟล\เอกสาร  jpg, png, pdf  เทWานั้น 

 โปรดอ'านรายการเอกสารที่ต2องเตรียมโดยละเอียดจากระเบียบการรับสมัคร 

ตัวอย:าง เอกสารที่ถูกต4อง 

ปพ.1 ทั้ง 2 หน4า ปพ.7 สำเนาทะเบียนบ4าน 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET) รูปถ:ายนักเรียน สูติบัตร 

 
 

ดาวน&โหลดเอกสารได0จาก https://bit.ly/NSSCONET  

 

 

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนกรอกข4อมูลนักเรียนและเข4าสู:ระบบ 

1. เข#าเว็บไซต\โรงเรียนนครสวรรค\ (www.nssc.ac.th) และคลิกที่รูปภาพรับสมัครนักเรียนออนไลน\ หรือ

เข#าเว็บไซต\รับสมัครนักเรียนได#โดยตรงที่ admission.nssc.ac.th 
 

2. เมื่อเขาสูWเว็บไซต\รับสมัครนักเรียนแล#วจะพบกับหน#าจอ ดังภาพที่ 1 แล#วให#กดปุrม “สมัคร” 

 

ภาพที่ 1 หน4าแรกเว็บรับสมัครนักเรียน 

3. เมื่อหน#าเว็บปรากฏเปtน ดังภาพที่ 2 แล#ว ให#กรอกข#อมูลนักเรียนให#ครบถ#วน โดยที่มีเครื่องหมาย  

ดอกจันสีแดงกำกับหมายความว:า จำเปWนต4องกรอกข4อมูลในช:องนั้น  และเมื่อกรอกข#อมูลเรียบร#อย

ให#ตรวจสอบกWอนเพราะ จะไม:สามารถแก4ไขข4อมูลได4อีกเมื่อใบสมัครถูกยืนยันแล4ว เมื่อมั่นใจแล#วจึง

กดที่ปุrม “ไปยังขั้นตอนถัดไป” สีเขียวด#านลWางสุด 
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ภาพที่ 2 หน4ากรอกข4อมูลนักเรียน 

4. ระบบจะถามท:านว:า  หมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท\มือถือของทWานถูกต#อง

หรือไมW  ดังภาพที่ 3 ถ#าหากทWานเห็นวWาถูกแล#วให#กด “ถูกต#องแล#ว” แตWถ#าหากยังไมWถูกต#อง ให#กด 

“ยังไมWถูกต#อง”  และกลับไปยังข#อ 3 ข4อที่ 4 นี้สำคัญมาก  เพราะหากข4อมูลหมายเลขประจำตัว

ประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพทCผิด ท:านอาจเสียสิทธิ์ในการสมัครได4ในทันที นอกจากนี้หากทWาน

กรอกข#อมูลไมWครบถ#วน ระบบจะแสดงข#อความแจ#งเตือน ดังภาพที่ 4  และถ#าหากทWานกด “ถูกต#อง

แล#ว”  แตWระบบพบวWา  มีข#อมูลที่ระบบเห็นวWาไมWถูกต#อง จะขึ้นข#อความแจ#งเตือน  ดังภาพที่ 5 และ

ถ#าหากระบบตรวจสอบข#อมูลแล#ววWาถูกต#อง จะแสดงข#อความแจ#งเตือน  ดังภาพที่ 6 แล#วระบบจะนำ

ทWานไปยังหน#าเข#าสูWระบบ ดังภาพที่ 7 

   

ภาพที่ 3 ข4อความแจ4งเตือนจากระบบให4ตรวจสอบข4อมูล 

 

           ภาพที่ 4 ข4อความแจ4งเตือนจากระบบเมื่อกรอกข4อมูลไม:ครบถ4วน                
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        ภาพที่ 5 ข4อความแจ4งเตือนจากระบบว:ามีข4อมูลที่ไม:ถูกต4อง 

 

 

 

 

           

             ภาพที่ 6 ข4อความแจ4งเตือนจากระบบว:าท:านกรอกข4อมูลครบถ4วนแล4ว 

5. เมื่อปรากฏหน#าเข#าสูWระบบ  ดังภาพที่ 7  ให#ใสWหมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน และเบอร\

โทรศัพท\ตามชWองที่กำหนด และกดปุrม “ไปยังขั้นตอนถัดไป” ถ#าหากข#อมลูที่กรอกถูกต#อง ระบบจะ

นำทWานไปยัง  ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่ 7 หน4าเข4าสู:ระบบ 

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกประเภทที่ต4องการสมัคร 

1. เมื่อปรากฏหน#าเลือกประเภท ดังภาพที่ 8  ให#เลือกประเภทที่ต#องการสมัคร พร#อมด#วยข#อมูลอื่น ๆ 

เชWน ประเภทในเขตพื้นที่บริการ/นักเรียนทั่วไป, ความสามารถพิเศษ แล#วกด “บันทึกและไปยัง

ขั้นตอนถัดไป”  ถ#าระบบตรวจสอบแล#วข#อมูลถูกต#อง  จะขึ้นข#อความแจ#งเตือน ดังภาพที่ 9 แล#ว

ระบบจะนำทWานไปยัง  ขั้นตอนที่ 3 
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          ภาพที่ 8 หน4าเลือกประเภท 

 

 

 

 

 

                ภาพที่ 9 ข4อความแจ4งเตือนจากระบบว:าบันทึกข4อมูลสำเร็จ 

 

ขั้นตอนที่ 3 : แนบไฟสCเอกสาร 

1. เมื่อปรากฏ หน#าสWงเอกสาร ดังภาพที่ 10  ให#เตรียมไฟล\เอกสารที่จะสWงให#พร#อม  

         

ภาพที่ 10  หน4าส:งเอกสาร 

2. ในแตWละเอกสารที่ต#องสWง ให#กด  “เลือกไฟล\”  หรือ “Choose File”  ดังภาพที่ 11  แล#วเลือกไฟล\

เอกสารตามที่มปีระเภทของไฟล\ให#เปtนไปตามระบบกำหนด 
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 ภาพที่ 11 ตำแหน:งปุcมเลือกไฟลC 

3. กด “อัพโหลด” ดังภาพที่ 12 รายการที่กำลังสWงเอกสาร  ถ#าหากระบบตรวจสอบแล#วสามารถ 

อัพโหลดได# จะขึ้นข#อความแจ#งเตือน ดังภาพที่ 13 

         

   ภาพที่ 12 ตำแหน:งปุcมอัพโหลด 

      

   ภาพที่ 13 ข4อความแจ4งเตือนจากระบบว:าอัพโหลดไฟลCสำเร็จ 

 

 

4. ระบบจะแสดงข#อความ “สWงเอกสารแล#ว” และ “รอยืนยันการสWงใบสมัคร” ดังภาพที่ 14  

เปtนการยืนยันวWา สWงเอกสารนี้สำเร็จแล#ว รอการยืนยันการสWงใบสมัครในขั้นตอนที่ 4  และ 

ทWานสามารถตรวจดูเอกสารวWา  เอกสารที่สWงไปใชWที่ต#องการหรือไมW  โดยกดที่ปุrม “ดูเอกสารที่สWง”  

ดังภาพที่ 15 

    

ภาพที่ 14 ข4อความยืนยันว:าส:งเอกสารสำเร็จ 
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ภาพที่ 15 ตำแหน:งปุcม  “ดูเอกสารที่ส:ง” 

5. ทำซ้ำข#อที่ 1 ถึง 4  จนกวWาจะสWงเอกสารครบทุกรายการ หากต#องการแก#ไขเอกสารใหมW สามารถทำได# 

6. กดปุrม “ไปยังขั้นตอนถัดไป” ที่ด#านลWางสุดของหน#า ถ#าหากสWงเอกสารครบแล#ว ระบบจะนำทWานไปยัง 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันข4อมูล 

1. เมื่อปรากฏหน#ายืนยันข#อมูลดังภาพที่ 16 ให#ตรวจสอบเอกสารที่สWงให#เรียบร#อย 

 

          
 

ภาพที่ 16 หน4ายืนยันข4อมูล 

 

 

 

2. กด “ยืนยันข#อมูล” ด#านลWางของหน#า ดังภาพที่ 17  เมื่อกดแล#ว จะไมWสามารถแก#ไขข#อมูลใดๆ ได#อีก 

และระบบจะนำทWานไปยัง  ขั้นตอนที่ 5 
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            ภาพที่ 17 ตำแหน:งปุcมยืนยันข4อมูล 

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบสถานะการสมัคร 

1. เมื่อปรากฏหน#า ผลการตรวจสอบ ดังภาพที่ 16 ทWานจะพบกับข#อความที่มีผลการตรวจสอบ  

โดยสามารถตีความได# ดังนี ้

- รอการตรวจสอบ : ทWานยืนยันการสมัครแล#ว  กำลังรอเจ#าหน#าที่ตรวจสอบข#อมูลภายใน 48 ชั่วโมง 

- ไมWผWานการตรวจสอบ : ทWานยืนยันการสมัครแล#ว  เจ#าหน#าที่ตรวจสอบแล#วพบวWา มีข#อมูลไมWถูกต#อง 

  ให#ทWานแก#ไขตามที่เจ#าหน#าที่แจ#ง  โดยสามารถแก#ไขตามขั้นตอนที่ต#องการแก#ไขในเมน ู

- ผWานการตรวจสอบ :  ทWานยืนยันการสมัครแล#ว  เจ#าหน#าที่ตรวจสอบแล#วไมWพบป�ญหาใด     

  ดำเนินการตWอไปยัง ขั้นตอนที่ 6 ได#ในทันท ี

              

           ภาพที่ 18 ผลการตรวจสอบการสมัคร 

2. กด “ออกจากระบบ”  เพื่อออกจากระบบ และกลับมาตรวจสอบสถานะในวันถัดไป 

 

 

ขั้นตอนที่ 6 :  พิมพCเอกสาร 
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1. เมื่อสถานการณ\ตรวจสอบข#อมูลเปลี่ยนเปtน  “ผWานการตรวจสอบ” แล#ว  ให#กดที่เมนู “พิมพ\เอกสาร” 

ดังภาพที่ 19                

 

  ภาพที่ 19  เมนูพิมพCเอกสาร 
 

2. เมื่อปรากฎหน#าพิมพ\เอกสาร ดังภาพที่ 20 แล#ว  สามารถกด “ดาวน\โหลดเอกสาร” เพื่อดาวน\โหลด

และพิมพ\ได#ทันท ี  เปWนอันเสร็จสิ้นการสมัคร 

      

                 ภาพที่ 20 หน4าพิมพCเอกสาร 
 

      วันที่มีการสอบ  ผู#สมัครต#องนำเอกสารนี ้พร#อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน ติดตัวไปในวันสอบ  

                เพื่อเปtนหลักฐานแสดงให#กรรมการคุมสอบด#วย 


