
คู่มือระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ประเภทห้องเรียนพิเศษ  

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMAT Program , Special Program และ Music Program 
1. เข้าเว็บไซต์ http://www.phichitpittayakom.ac.th ดงัภาพที่ 1 คลิกที่รูปการรับสมัครนักเรียน 
 

 
ภาพที่ 1 เว็บไซต์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

 
2. จะพบเว็บไซต์เกี่ยวกับเอกสารการรับสมัครนักเรียน ให้คลิกท่ี “ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์” ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 เว็บไซต์รวมเอกสารการรับสมัครนักเรียน 

 

 

 

http://www.phichitpittayakom.ac.th/
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3. ที่เมนูทางด้านซ้ายให้คลิกที่ “สมัครเรียน” ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักและการสมัครเรียน 
 
4. เมื่อถึงวันที่รับสมัครระบบจะปรากฎลิงค์ให้สมัครได้ โดยเลือกประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ที่ต้องการสมัคร ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอสมัครเรียนของห้องเรียนพิเศษฯ 
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5. กรอกเลขประจ าตัวประชาชน แล้วคลิก “ตกลง” ถ้าหมายเลขประจ าตัวประชาชนถูกต้องและยังไม่เคยสมัครของห้องเรียน
พิเศษฯ ดังกล่าว จะมีข้อความต่อท้าย “สามารถสมัครได้” แล้วจึงคลิก “ด าเนินการต่อ >>” ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอตรวจสอบเลขประจ าตัวประชาชน 

6. กรอกข้อมูล แล้วจึงคลิก “บันทึกข้อมูล” ดังภาพที่ 6 แล้วระบบจะพาไปยังหน้าสรุปการสมัคร ดังภาพที่ 7 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอบันทึกข้อมูล 
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7. ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัคร โดยการคลิกท่ีข้อความ “พิมพ์ใบสมัคร” หรือทีรู่ปเครื่องพิมพ์ ดังภาพที่ 7 จะปรากฏข้อมูล
การสมัคร ดังภาพที่ 8 แล้วพิมพ์ไว้จ านวน 1 ชุด เพื่อยื่นที่โรงเรียนตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปี
การศึกษา 2565 ทั้งนีผู้้สมัครสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูล จากเมนู “แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร” ภายในวันที่รับสมัครก าหนดไว้เท่านั้น 
คือวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนเมนู “พิมพ์ใบสมัคร”สามารถพิมพ์ได้ตลอดเวลา (กรณีถ้าผู้สมัครแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว
ต้องไปพิมพ์ใบสมัครใหม่ทุกครั้ง) 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอแจ้งผลบันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 8 หน้าจอใบสมัครจากระบบฯ 
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8. ไปที่เมนตูรวจสอบ/แก้ไขและส่งเอกสาร เลือกประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ที่ต้องการสมัคร ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอเข้าตรวจสอบ/แก้ไขและส่งเอกสาร 

9. ใส่เลขท่ีบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิดของผู้สมัครตามค าแนะน าแล้วคลิก “เข้าสู่ระบบ” ดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอเข้าระบบส าหรับ ตรวจสอบ/แก้ไขและส่งเอกสาร 

10. ถ้ากรอกข้อมูลถูกต้องจะพบหน้าจอยื่นเอกสาร สังเกต สถานะเป็น “รอการอัปโหลด” โดยให้ผู้สมัครอัปโหลดไฟล์ใบ ปพ.1 
ด้านหน้า 1 รูป และด้านหลัง 1 รูป เป็นไฟล์รูปประเภท .jpg หรือ .jpeg หรือ .png ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2MB แล้วคลิก “ยืนยัน
การอัปโหลด” ดังภาพที่ 11 แล้วรอให้คณะกรรมการตรวจและให้ข้อเสนอแนะผ่านระบบฯ 
หมายเหตุ การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครยื่นเอกสารโดยการอัปโหลดไฟล์ และคณะกรรมการตรวจให้สถานะ ผ่าน เท่านั้น 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอเข้าส่งเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
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11. เมื่อเข้าระบบจาก เมนตูรวจสอบ/แก้ไขและส่งเอกสาร ของผู้สมัครแล้ว สังเกต สถานะเป็น “รอการตรวจ” กรณีที่
คณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจสอบไฟล์ ผู้สมัครสามารถอัปโหลดไฟล์ใหม่ได้ ทั้งนี้ให้รอคณะกรรมการตรวจและให้ข้อเสนอแนะ
ผ่านระบบฯ ดังภาพที่ 12 
 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอเข้าส่งเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
12. เมื่อคณะกรรมการตรวจและให้ข้อเสนอแนะผ่านระบบฯ จะมี 2 สถานะ คือ ผ่าน กับ ไม่ผ่าน (พร้อมเหตุผล) กรณีท่ีไม่ผ่าน
จะแจ้งเหตุผลด้วย ดังนั้น ให้ผู้สมัครสามารถอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง ทั้ง 2 ไฟล์ แล้วคลิก “ยืนยันการอัปโหลด” ดังภาพที่ 13 แล้ว
รอให้คณะกรรมการตรวจและให้ข้อเสนอแนะผ่านระบบฯ อีกครั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 13 หน้าจอเข้าส่งเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
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13. เมื่อคณะกรรมการตรวจและให้ข้อเสนอแนะผ่านระบบฯ สถานะ ผ่าน ดังภาพที่ 14 การสมัครถือว่าสมบูรณ์ 

 
 

ภาพที่ 14 หน้าจอเข้าส่งเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
14. กรณีท่ีผู้สมัครต้องการตรวจสอบสถานการณ์สมัครที่ไม่ต้องเข้าระบบ หรือผ่านวันที่แก้ไขและส่งเอกสารไปแล้ว สามารถเข้า
ไปที่เมน ู“ตรวจสอบการสมัคร” เพ่ือดูผล สถานะสมัคร มี 2 กรณี คือ สมบูรณ์ กับ ไม่สมบูรณ์ ดังภาพที่ 15 

 
 

ภาพที่ 15 หน้าจอตรวจสอบการสมัคร 
 
หมายเหตุ 

- ผู้สมัครต้องหมั่นเข้าระบบ หรือปรับปรุงหน้าจอให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือดูผลการพิจารณา จากคณะกรรมการ 
- สามารถเข้าอัปโหลดไฟล์และตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์ ภายใน 19-24 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น 
- กรณีผู้สมัครได้สถานะอัปโหลดไฟล์เป็น ผ่าน จะไม่สามารถด าเนินการดังนี้ได้ 

  1. อัปโหลดไฟล์ได้ จากเมนู "ตรวจสอบ/แก้ไขและส่งเอกสาร" 
  2. เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ จากเมนู "แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร" 


