
ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาส าหรับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 การลงทะเบียนวันเวลาสอบในระบบทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน (E-EXAM) 
สถานศึกษาสามารถด าเนินการลงทะเบียนได้ทุกสถานศึกษา ด้วยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ด้วย

โปรแกรม Google Chrome     เท่านั้น ทั้งนี้ก่อนด าเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ ให้ตรวจสอบรหัส
นักศึกษาให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบผ่านโปรแกรม ITW ก่อน เนื่องจากยังไม่มีระบบแก้ไขรหัสนักศึกษากรณี
กรอกรหัสนักศึกษาไม่ถูกต้องครับ ทีมพัฒนาขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ 

การลงทะเบียนวันเวลาสอบการสอบ N-NET  
1. เข้าสู่ระบบออนไลน์ที่ 203.172.142.159 โดยใช้รหัสสถานศึกษาของท่านทั้ง Username และ 

Password พร้อมทั้งเลือกรูปแบบการสอบเป็น การสอบ N-NET คลิกปุ่ม Login 

 
2. คลิกเมนู ลงทะเบียน น.ศ. และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

2.1 เลขประจ าตัวประชาชนนักศึกษา 13 หลัก สามารถกรอกเฉ พาะตัวเลขเท่านั้น หากไม่ครบ 13 
หลัก ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้กรอกให้ครบ 13 หลัก และหากกรอกเลขบัตรประชาชนไม่ตรงตามหลัก
ของราชการระบบจะท าการลบรหัสดังกล่าวโดยอัตโนมัติ 

2.2 กรอกค าน าหน้าชื่อ หากไม่พบค าน าหน้าชื่อที่ต้องการโปรดแจ้งทีมพัฒนาผ่านทาง กลุ่ม Line โดย
แจ้งไว้ที่ Note ดังนี้ รหัสสถานศึกษา ขอเพ่ิมค าน าหน้าชื่อ.............. ในระบบลงทะเบียนด้วยครับ 

2.3 กรอกชื่อ-สกุล โดยห้ามกรอกค าน าหน้าชื่อในช่องชื่อ 
2.4 กรอกท่ีอยู่ โดยกรอกท่ีอยู่ตามบัตรประชาชนในช่องที่ตั้ง และกรอกรหัสไปรษณีย์ในช่อง 

รหัสไปรษณีย์ ระบบจะแสดงชื่อจังหวัดและอ าเภออัตโนมัติ จากนั้นเลือกต าบลในช่องต าบล  
กรณีระบบแสดงชื่ออ าเภอและจังหวัดไม่ตรง เมื่อเลือกต าบลแล้วระบบจะแสดงข้อมูลอ าเภอและ

จังหวัดที่ถูกต้องขึ้นมา แต่หากเลือกต าบลแล้ว ระบบยังแสดงชื่ออ าเภอ และจังหวัดไม่ตรงรบกวนแจ้งทีม
พัฒนาผ่านทางกลุ่ม Line โดยแจ้งไว้ที่ Note ดังนี้ รหัสสถานศึกษา แจ้งชื่ออ าเภอ และจังหวัดไม่ตรง โดย
ระบบแสดง ต าบล .... อยู่ในอ าเภอ .... จังหวัด .... ที่ถูกต้องคือ ต าบล .......... อยู่ในอ าเภอ ........  
จังหวัด........  



กรณีหากไม่พบต าบล รบกวนแจ้งทีมพัฒนาผ่านกลุ่ม  Line โดยแจ้งไว้ที่ Note ดังนี้ รหัสสถานศึกษา 
เพ่ิม ต าบล .... ในอ าเภอ......... จังหวัด ............ 

2.5 กรอกเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา 
2.6 คลิกปุ่ม บันทึก 

2.7 คลิกไปขั้นตอนต่อไป  

 
3. ถ่ายรูปนักศึกษา 

ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่มีกล้อง และสถานศึกษาท่ีมีกล้องแต่ไม่สามารถใช้กล้องได้ ให้ข้าม
ขั้นตอนนี้ โดยการคลิกปุ่ม ขั้นตอนถัดไป 

ส าหรับสถานศึกษาที่กล้องสามารถใช้งานได้ ให้ด าเนินการถ่ายรูปนักศึกษาดังนี้ 
3.1 ให้นักศึกษาอยู่ในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม ถ่ายภาพ  

3.2.1 กรณีท่ีนักศึกษาขอถ่ายรูปใหม่อีกครั้งให้คลิกปุ่ม ยกเลิก และไปยังขั้นตอนที่ 3.1  
3.2.2 กรณีท่ีนักศึกษาไม่ขอถ่ายรูปใหม่กับรูปถ่ายให้คลิกปุ่ม บันทึก  

3.3 คลิกปุ่ม ไปขั้นตอนถัดไป ระบบจะน าไปสู่ขั้นตอนจัดการรหัสนักศึกษา 



 
4. จัดการรหัสนักศึกษา 

รบกวนตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาจากโปรแกรม ITW ให้ถูกต้องก่อน ด าเนินการกรอกข้อมูล  
กรณีมาจากข้ันตอนถ่ายรูปนักศึกษาระบบจะกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนมาให้โดยอัตโนมัติ  
กรณีท่ีไม่ได้มาจากขั้นตอนถ่ายรูปนักศึกษา ให้กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษาจากนั้น
คลิกปุ่มค้นหา 
4.1 กรอกรหัสนักศึกษา 10 หลัก โดยรหัสนักศึกษาจะมาจากระบบ ITW  
4.2 ตรวจสอบระดับชั้นของนักศึกษาให้ถูกต้อง 
4.3 คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
 กรณีท่ีคลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูลแล้ว ระบบแสดงข้อความด้านล่าง แสดงว่านักศึกษาท่านนี้ได้เคยลงทะเบียน
ไปแล้ว สามารถคลิกค าว่า คลิกท่ีนี่เพื่อด าเนินการจองเวลาสอบ เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป 

 



5. ลงทะเบียนวันเวลาสอบ 
กรณีท่ีมาจากขั้นตอน จัดการรหัสนักศึกษา ระบบจะกรอกรหัสนักศึกษาให้อัตโนมัติครับ  
กรณีท่ีไม่ได้มาจากขั้นตอน จัดการรหัสนักศึกษา รบกวนกรอกรหัสนักศึกษาที่ช่องรหัสนักศึกษา
จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา  
5.1 ตรวจสอบระดับชั้นของนักศึกษา 
5.2 เลือกการสอบ ในที่นี้เลือก N-NET 
5.3 เลือก ศูนย์สอบ 
5.4 เลือกวันที่ต้องการเข้าสอบ 
5.5 เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเข้าสอบ โดยช่วงเวลาที่สามารถเลือกได้ในวันนั้น ๆ จะปรากฏเป็นปุ่มสี่
น้ าเงิน และช่วงเวลาใดท่ีไม่สามารถเลือกได้จะปรากฏเป็นปุ่มสีด า 
5.6 คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
หากด าเนินการถูกต้องสมบูรณ์ระบบจะแสดงรายการที่ลงทะเบียนไว้ดังรูปด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับในศูนย์สอบ 
1. ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาเป็นเครื่องสอบ โดยการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไว้อย่าง

น้อย 3 – 6 ช.ม. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีอาการค้าง หรือปัญหาใด ๆ สามารถน ามาใช้ในการสอบได้ 
2. ให้น าเครื่องคอมพิวเตอร์จากขั้นตอนที่ 1 มาเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของศูนย์สอบ และตั้งค่า

หมายเลขไอพี ให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับระบบเครือข่ายของศูนย์สอบ จากนั้นเข้าระบบหน้าจอส อบโดย

เปิด Google Chrome    เท่านั้น โดยกรอก  ip เครื่องเซฟเวอร์ /ex3 ที่ช่องใส่ชื่อเว็บไซต์ ตัวอย่าง 
192.168.1.1/ex3 หากปรากฏดังรูปด้านล่าง หมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวพร้อมสอบแล้ว 

 
3. เข้าสู่ระบบออนไลน์ที่ 203.172.142.159 โดยใช้รหัสศูนย์สอบของท่านทั้ง Username และ 

Password พร้อมทั้งเลือกรูปแบบการสอบเป็น การสอบ N-NET คลิกปุ่ม Login 

 
4. ไปที่เมนูตั้งค่าระบบ 

 
5. ใส่จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในช่อง จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์  



 
6. คลิกปุ่มแก้ไขข้อมูล 

 


