
คู่มือการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนโกสุมวทิยาสรรค์ 

 

1. เข้ามาที่เว็บไซต์รับสมัคร เข้าไปท่ี ประกาศ เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร 

 

 

 

เริ่มต้นการสมัครเรียน โดยเข้าไปที่ สมัครเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2. ให้กรอกข้อมูลทั่วไปของผูส้มัคร  ช่องไหนท่ีมีสัญลักษณ์   *(จ าเปน็)  จะต้องกรอกข้อมลูให้ครบ 

                                                      ช่องไหนท่ีมีสัญลักษณ์   (ถ้าม)ี   ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่เคร่ืองหมาย (-) 

 

 

 

3. ให้กรอกท่ีอยู่ของผู้สมัคร           ช่องไหนท่ีมีสัญลักษณ์   *(จ าเป็น)  จะต้องกรอกข้อมลูให้ครบ 

กด Next  เพ่ือไปตอ่ 



                                                     ช่องไหนท่ีมีสัญลักษณ์   (ถ้าม)ี  ถ้าไม่มีข้อมลูให้ใส่เคร่ืองหมาย (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

4. ให้กรอกข้อมูลการศึกษาเดมิของผู้สมัคร           ช่องไหนท่ีมีสัญลักษณ์   *(จ าเปน็)  จะต้องกรอกข้อมลูให้ครบ 

                                                                              ช่องไหนท่ีมีสัญลักษณ์   (ถ้ามี)  ถ้าไม่มีข้อมูลใหใ้ส่เคร่ืองหมาย (-) 

 

กด Previous เพ่ือ

ย้อนกลบั กด Next  เพ่ือไปตอ่ 



 

5. ให้กรอกข้อมูลผูป้กครองของผู้สมัคร               ช่องไหนท่ีมีสัญลกัษณ์   *(จ าเป็น)  จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ 

                                                                              ช่องไหนท่ีมีสัญลักษณ์   (ถ้ามี)  ถ้าไม่มีข้อมูลใหใ้ส่เคร่ืองหมาย (-) 

 

 

6. ไม่ต้องแนบเอกสารทางออนไลน์ และไม่ต้องปริ้นท์ใบสมัคร แต่ให้น าบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันสอบเพื่อยืนยันตัวตนต่อ
กรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
 เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามประกาศ ให้น ามายื่นในวันมอบตัว ดังนี ้
1. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ช่ือนักเรยีน จ านวน 1 ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ช่ือบิดา จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ช่ือมารดา จ านวน 1 ฉบับ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้ปกครอง (ในกรณีที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบดิา-มารดา) จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาสูติบตัรช่ือนักเรยีน จ านวน 1 ฉบับ 

6. ส าเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับช้ัน ป.6 / ม.3 จ านวน 1 ฉบับ 

กด Previous เพ่ือ

ย้อนกลบั กด Next  เพ่ือไปตอ่ 

กด Previous 
เพ่ือย้อนกลับ กด Next  เพ่ือไป



(ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 ให้น าฉบับจริงมาด้วย เมื่อคณะกรรมการตรวจดูแล้วจะคืนให้) 
7. รูปถ่ายปัจจุบันในเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนโกสมุวิทยาสรรค์ ขนาด 1 - 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 2 รูป  

กด Submit เพื่อยื่นยันข้อมูลการสมัคร  

 

 

 

 

 

7.  กด Submit เพื่อยื่นยันข้อมูลการสมัคร จะแสดงข้อความว่า แจ้งการสมคัรเรียนออนไลน์ กรอกข้อมลูสมคัรเรียบร้อย  

กด ตกลง เพ่ือยืนยนัข้อมลูการสมคัร   

 

 

 

 

 

 

 

 

กด Submit เพื่อยื่นยนั
ข้อมูลการสมัคร 

กด ตกลง เพ่ือยืนยันข้อมลู
การสมัคร   



8. การตรวจสอบข้อมลูการสมัครจะแสดงในหน้าแรกของเว็บไซตร์ับสมัคร 

 

  

 

9. หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิตรงปุ่มสีน้ าเงิน แล้วกรอกข้อมลูเลขบัตรประชาชน   กดแก้ไข สามารถแก้ไขข้อมลูต่างๆได้  
กดบันทึกข้อมูล และกดตกลงเพื่อยืนยันการแกไ้ขข้อมูล การแกไ้ขข้อมูลเสร็จเรียบร้อย 

 

 

ชื่อที่สมัครจะ
แสดงในหน้าแรก

ของเว็บไซต์ 

ถ้าต้องการแก้ไข
ข้อมูลให้คลกิตรง

ปุ่มสีน  าเงิน 

กรอกข้อมูลเลข
บัตรประชาชน    



 

 

 

10. การตรวจสอบรายชื่อผูส้มัครเรยีน ไปที่ บริการ – รายชื่อผู้สมัคร ม.1  

 

กดบันทึกข้อมูล
ตรงปุ่มสีเขียวเพ่ือ

ยืนยันขอ้มูล 

กดตกลงเพ่ือ
ยืนยันขอ้มูล 

รายชื่อจะแสดงใน
ข้อมูล 

สถานะการยืนยัน
ข้อมูลจะแสดงใน

วันที่ 4 พ.ค. 
2563 เป็นต้นไป 



 

11. การตรวจสอบข้อมูลการสมคัรเรียน ไปที่ บริการ – ตรวจสอบขอ้มูลการสมัคร – กรอกเลขบตัรประชาชน แล้วกด ค้นหา  

จะแสดงข้อมลูตามภาพดา้นล่าง  

 

 

 

12. การตรวจสอบข้อมูลการสมคัรเรียน ไปที่ บริการ – แก้ไขข้อมลูการสมคัร – กรอกเลขบัตรประชาชน และ ปี เดือน วัน  
ตามตัวอย่างดังภาพด้านล่าง  (เช่นเกิดวันท่ี 01 มกราคม 2551 กรอกข้อมูล 25510101)   แล้วกดเข้าระบบ เพื่อแก้ไขข้อมลู 
เสร็จแล้วกดบันทึกข้อมลู  กดตกลงเพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมลู เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อย  

จะแสดงข้อมลูตามภาพดา้นล่าง  

 กดเข้าระบบ 

เช่นเกิดวันที่ 01 มกราคม 2551 กรอกข้อมูล 
25510101 

กรอกเลขบัตรประชาชน 



 

 

 

13. ขั้นตอนการตรวจสอบรายชือ่ เข้ามาหน้าเว็บรับสมัคร ไปที่  ประกาศ – ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 /ประกาศรบัสมัครนักเรียน ม.4 
สามารถแสกน QR CODE เข้าดูรายชือ่ได้ต้ังแต่ วันที่ 4 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยรายชื่อจะอพัเดทหลังจากวันที่ท าการสมัคร 1 วัน  หากไม่พบ
รายชื่อหรือตอ้งการแก้ไขขอ้มูลหลังจากเจ้าหน้าทีย่ืนยันขอ้มูลแล้ว ให้เข้ามาสมัครใหม่อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะยึดข้อมูลที่สมัครเข้ามาครั้งล่าสุด หรือ 
เข้าไปตรวจสอบ ทีห่น้าเว็บโรงเรียนตามลิงค์ประกาศรายชื่อนักเรียนประจ าปี 2563 

 

กดตกลงเพ่ือ
ยืนยันขอ้มูล 

กดบันทึกข้อมูล
ตรงปุ่มสีเขียวเพ่ือ

ยืนยันขอ้มูล 

  



 

14. ช่องทางการรับสมัคร 

 

15. ช่องทางการติดต่อสอบถาม 

1. กรณีจ าเป็นพิเศษ ไม่สามารถสมัครทางออนไลนไ์ด้ ให้ตดิต่อสมัครทางเบอร์โทรศัพท์ 

087-4216552, 093-5629662 หรือมายื่นสมัครด้วยตนเองที่โรงเรยีนโกสุมวิทยาสรรค์ 

2.  ผ่านทางไลน์ โดยแสกน QR CODE  เพื่อไปยังกลุ่มถาม-ตอบ การรบันักเรียน  

 

 

3. สอบถามผ่านทางระบบเว็บไซตร์ับสมคัร 

 

 

 


