
คู่มือการรายงานตัว
นักเรียนออนไลน์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School

เข้าระบบรายงานตวัออนไลนท์ี่ https://www.nud.nu.ac.th

CLICK
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ประจ าปีการศึกษา 2564ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา



ขั้นตอนการใชง้านระบบมอบตวันกัเรยีนออนไลน์

03/11/2020

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School ที่ https://www.nud.nu.ac.th

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

   

ขั้นตอนที่ 5

ส่งเอกสารหลักฐาน
ผ่านไปรษณีย์หรือ
EMS มาท่ีเลขที่ 1

ถนนสนามบิน 
ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก 
65000

เข้าเว็บไซต์และ
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ระบบโดยใช้รหัส
ประชาชนและ

เลขวันเดือนปีเกดิ

อ่านรายละเอียดให้
ครบถ้วนและท าการ
กดยืนยันมอบตัว

นักเรียน
แล้วดาวน์โหลด

เอกสาร พร้อมปริ้นมา
กรอกรายละเอียดให้

ครบถ้วนสมบูรณ์

ช าระเงินค่าบ ารุง
การศึกษาฯ โดยการ

สแกน QR-CODE จากใบ
แจ้งช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผ่านแอพ

ธนาคารใน 
โทรศัพท์มือถือ ภายใน

วันที่ก าหนด

ท าการถ่ายรูปและ
อัปโหลดรูป

เอกสารหลักฐาน
เข้ามาในระบบ
ตามข้อ ที่ได้
ก าหนดไว้



ขั้นตอนที ่1

03/11/2020

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School

1) เข้าระบบรายงานตัวนักเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
https://www.nud.nu.ac.th และท าการอ่านข้ันตอนการรายงานตัวและส่งหลักฐานให้เข้าใจ แล้วคลิก 
“ลงชื่อเข้าใช”้ ปุ่มสีฟ้า

คลิกท่ีน่ี

อา่นขัน้ตอน1

2

ที่ https://www.nud.nu.ac.th

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2564



ขั้นตอนที ่1

03/11/2020

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School

2) ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ โดยใช้บัญชีชื่อผู้ใช้คือ เลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก
รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด 8 หลัก (ววดดปปปป)

เลขประจ าตัวประชาชน
ของนักเรียน 13 หลัก

วันเดือนปีเกิด 8 หลัก 
(ววดดปปปป)

ที่ https://www.nud.nu.ac.th

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2564



ขั้นตอนที ่2

03/11/2020

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School

1) อ่านแบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนออนไลน์ ให้ครบถ้วนและท าการกดยืนยันมอบตัวนักเรียน 
(หากพบข้อมูลผิดพลาด ตกหล่น หรือไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ด าเนินการ)

ต๊ิกเคร่ืองหมาย
ถูก

คลิกปุ่ม “ยืนยันการ
มอบตัวนักเรียน”

1 2

ที่ https://www.nud.nu.ac.th

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2564



ขั้นตอนที ่2

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School

2) ดาวน์โหลดเอกสารตามตารางดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมปริ้นออกมาแล้วกรอกรายละเอียด
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

1

2

3

ที่ https://www.nud.nu.ac.th

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2564



ขั้นตอนที ่3

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School

1) ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาฯ โดยการสแกน QR-CODE จากใบแจ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผ่านแอพธนาคารใน โทรศัพท์มือถือ (กรุณาท าการช าระเงินภายในวันที่ก าหนดเท่านั้น)

    

    

         

ที่ https://www.nud.nu.ac.th

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2564



ขั้นตอนที ่4

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School

1) ท าการถ่ายรูปและอัปโหลดรูปภาพเอกสารหลักฐานเข้ามาในระบบตามข้อที่ได้ก าหนดไว้
ประกอบไปด้วย

1. ใบรายงานตัวนักเรียน 2.ค ารับรองและค ายินยอม
ของผู้ปกครอง

3. หลักฐานการช าระเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาฯ

4. หนังสือแสดงเจตนาระบุ
ผู้รับเงินช่วยเหลือฯ

ที่ https://www.nud.nu.ac.th

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2564



ขั้นตอนที ่4

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School

2) อัปโหลดรูปเอกสารหลักฐานเข้ามาในระบบตามข้อที่ได้ก าหนดไว้ (ไฟล์ที่อัปโหลดต้องเป็นไฟล์
รูปภาพที่เป็นนามสกุล .jpg .png เท่านั้น) และ รอการตรวจสอบสถานะภายใน 5 วันท าการ

ที่ https://www.nud.nu.ac.th

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2564



ขั้นตอนที ่5

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Secondary Demonstration School

1) จัดส่งเอกสารหลักฐานตัวจริงผ่านไปรษณีย์หรือ EMS มาที่ “โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ี 1 ถนน
สนามบิน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (เอกสารรายงานตัวนักเรียนออนไลน)์” โดยตัวเอกสาร
หลักฐานที่ส่งมาจะประกอบไปด้วย

1. ใบรายงานตัวนักเรียน 
1 ฉบับ (ที่ลงลายมือชื่อแล้ว)

2. ค ารับรองและค ายินยอมของ
ผู้ปกครอง 1 ฉบับ 
(กรอกข้อมูลพร้อม

ลงลายมือชื่อผู้ปกครองแล้ว)

3. หลักฐานการช าระเงิน
บ ารุงการศึกษา 1 ฉบับ
(พร้อมรับรองส าเนา)

4. หนังสือแสดงเจตนาระบุ
ผู้รับเงินช่วยเหลือกองทุน

สวัสดิภาพนักเรียน
และนิสิตฯ 1 ฉบับ
(กรอกข้อมูลพร้อม

ลงลายมือชื่อผู้ปกครองแล้ว)

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของบิดา 

มารดา และนักเรียน 
อย่างละ 1 ฉบับ 

(พร้อมรับรองส าเนา)

6.ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของบิดา 
มารดา และนักเรียน 

อย่างละ 1 ฉบับ 
(พร้อมรับรองส าเนา)

ที่ https://www.nud.nu.ac.th

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจ าปีการศึกษา 2564


