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การสมัครสอบ 
1. เปิดบราวเซอร์เข้าสู่เว็บไซต์เทคโนธานี หรือลิงก์ https://bit.ly/2Ido1Ds หรือ
สแกน QR code ตัวอย่างบราวเซอร์ที่สนับสนุน ได้แก่ Firefox, Google Chrome, 
Safari จะพบหน้าข่าวสาร/รายละเอียดของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ภายใน
เว็บไซต์เทคโนธานี (ดังรูปที ่ 1.1) อ่านรายละเอียดและระเบียบการรับสมัคร 
อย่างละเอียดก่อนดำเนินการสมัครสอบ เมื่อเข้าใจในรายละเอียดแล้วให้ทำการ 
กดปุ่ม “สมัครสอบ” (ดังรูปที่ 1.2) เพื่อทำการสมัครสอบ 

 
รูปที่ 1.1 แสดงหน้าเว็บไซต์หลกัที่มขี่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และลิงก์การสมัครออนไลน์ 

คู่มือการใช้ระบบสมัครสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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รูปที่ 1.2 กดปุ่ม “สมัครสอบ” เพื่อทำการสมคัรสอบ 

 

2. เมื่อกดปุ่ม “สมัครสอบ” เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่างหน้าแรกของเว็บไซต์การสมัครสอบ (ดังรูป 
ที่ 2.1) ให้ผู้สอบศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครสอบ และเงื่อนไขการสมัครสอบของแต่ละวิชาอย่างละเอียดใน 
“ระเบียบการสมัครสอบ” (ศึกษาที่ได้ที่ https://bit.ly/2Ido1Ds) หากเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร
ให้กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไขการสมัคร” เพื่อดำเนินการสมัครต่อไป (ดังรูปที่ 2.2) 

 
รูปที่ 2.1 (ตวัอย่างหน้าแรก) หน้าต่างเว็บไซตก์ารสมัครสอบ กรุณาอ่านรายละเอียดในหน้าแรกให้ครบถ้วน 

1 

https://bit.ly/2Ido1Ds
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รูปที่ 2.2 (ตวัอย่างหน้าแรก) หน้าต่างเว็บไซตก์ารสมัครสอบ  

 

3. ขั้นตอนการสมัครสอบมีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน  
3.1 ขั้นตอนที่ 1 : ผู้สอบทำการกรอก “เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก” โดย ไม่ใส่ขีด หรือ

เว้นวรรค  (กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจำเป็นต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบในครั้ง
ต่อไป) และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” (ดังรูปที่ 3.1) เพื่อไปขั้นตอนถัดไป 

 
 รูปที่ 3.1 (ตัวอยา่ง) หน้าเว็บไซตข์ั้นตอนที่ 1 : กรอกเลขบัตรประจำตวัประชาชน และกดปุม่ “ตรวจสอบข้อมูล” 

2 

3.1 
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3.2 ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่โรงเรียน กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลผู้สมัครให้
ครบถ้วนทุกช่อง และตรวจสอบการสะกดของชื่อ-นามสกุล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูล
ดังกล่าวจะมีผลต่อเอกสารที่ใช้ในการสอบ การแนบรูปภาพของผู้สมัครต้องใส่ชุดนักเรียนและถ่ายภาพ 
หน้าตรงเท่านั้น (ดังรูปที่ 3.2.1) เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” (ดังรูป 
ที่ 3.2.2)  

 
 รูปที่ 3.2.1 (ตวัอย่าง) หน้าเว็บไซต์ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดขอ้มูลผู้สมัคร 

 
รูปที่ 3.2.2 (ตวัอย่าง) หน้าเว็บไซต์ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น 

  

3.2.1 

แนบรูปภาพ 

3.2.2 
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หลังจากกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” หน้าต่างจะแสดงข้อมูลของผู้สมัครอีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลครั้ง
สุดท้ายก่อนดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 3 (ดังรูปที่ 3.2.3) เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องใหก้ดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” 

 

รูปที่ 3.2.3 (ตวัอย่าง) หน้าต่างการแสดงข้อมูล หลังจากกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” แล้ว 
 

3.3 ขั้นตอนที่ 3 : การเลือกวิชา และสนามสอบ โดยต้องเลือกรายวิชาที่ต้องการสอบอย่างน้อย 1 วิชา 
ตามช่วงเวลาการสอบคัดเลือก และเลือกอันดับของแต่ละวิชาที่ต้องการเข้าร่วมอบรม 

 3.3.1) เลือกวิชา นักเรียนสามารถเลือกสูงสุด 2 วิชา โดยที ่รายวิชาฟิสิกส์ เคมี และ
คอมพิวเตอร์ จะมีช่วงเวลาการสอบตรงกัน ดังนั้นจึงสามารถเลือกได้วิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น (ดังรูปที่ 3.3.1) 

 
รูปที่ 3.3.1 (ตวัอย่าง) หน้าต่างการเลือกรายวิชาช่วงเช้า และช่วงบ่าย 

3.2.3 

3.3.1 
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 3.3.2) เลือกอันดับรายวิชาที่ต้องการเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ สามารถเลือกได้สูงสุด 
2 อันดับ และน้อยสุด 1 อันดับ โดยให้เรียงลำดับตามวิชาที่ต้องการเข้าอบรม (ดังรูปที่ 3.3.2) 

 
รูปที่ 3.3.2 (ตวัอย่าง) หน้าต่างการเลือกอันดับรายวิชาที่ต้องการ 

  3.3.3) เลือกสนามสอบ ให้นักเรียนเลือกโรงเรียนสนามสอบที่ต้องการไปสอบในวันที่  
20 ธันวาคม 2563 ซึ่งนักเรียนจะมีรายชื่อสอบตามที่ระบุในสนามสอบที่นักเรียนเลือกเท่านั้น และกดปุ่ม 
“ขั้นตอนต่อไป” เพื่อไปยังหน้าถัดไป (ดังรูปที่ 3.3.3) 

 
รูปที่ 3.3.3 (ตวัอย่าง) การเลือกสนามสอบ และกดปุ่มไปยังขั้นตอนต่อไป 

 

  
  

3.3.2 

3.3.3 

3.3.3 
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3.4 ขั้นตอนที่ 4 : ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครทั้งหมด หากถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล”
หากไม่ถูกต้องสามารถกดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลของให้ถูกต้อง (ดังรูปที่ 3.4) 

 

 
รูปที่ 3.4 (ตวัอย่าง) การตรวจสอบข้อมูลการสมัครทั้งหมดก่อน กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” 

  

3.4 
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3.5 ขั้นตอนที่ 5 : การสมัครเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่ม “พิมพ์ใบชำระเงิน” หน้าต่างจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมา
ให้กดปุ่ม “OK” หรือ “ตกลง” หน้าต่างจะปรากฎหน้าเอกสารใบชำระเงิน และสามารถนำใบชำระเงินไป
ชำระเงินที่ธนาคารเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ (ดังรูปที่ 3.5) หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ”  
(หากผู้สมัครกดปุ่ม “พิมพ์ใบชำระเงิน” หรือทำการชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อบแล้วจะไม่สามารถ
กลับมาแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครของท่าน) 

 
รูปที่ 3.5 (ตวัอย่าง) หน้าต่างขั้นตอนที่ 5 และปุ่ม “พิมพ์ใบชำระเงิน” 

 
รูปที่ 3.5 (ตวัอย่าง) เอกสารใบชำระเงินค่าสมคัรสอบ 

ให้ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครก่อนนำเอกสารไปชำระเงิน 

3.5 
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การตรวจสอบสถานะการสมัคร /การพิมพ์ใบชำระเงิน 
 หากผู้สมัครสอบต้องการตรวจสอบสถานะการสมัคร การชำระเงิน หรือต้องการ 
พิมพใ์บชำระเงินใหม่อีกคร้ัง ท่านสามารถทำตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. เข้าเว็บไซตท์ี่ทำการสมัครสอบ หรือลิงก ์https://bit.ly/2Ido1Ds หรือสแกน QR code  
ไปยังเมน ู“ระบบรับสมัคร” (ดังรูปที่ 1.1) จากน้ันกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการสมัคร/ พิมพ์ใบชำระเงิน” 
(ดังรูปที่ 1.2) เมื่อกดเรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าค้นหาข้อมูลผู้สมัคร 

 
รูปที่ 1.1 และ 1.2 (ตัวอย่าง) หน้าต่างการเข้าตรวจสอบสถานะการสมัคร/พิมพ์ใบชำระเงิน 

2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ใช้ในการสมัครในครั้งแรก จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา”  
(ดังรูปที่ 2.1) ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะการชำระเงินและปุ่มพิมพ์ใบชำระเงินของผู้สมัคร (ดังรูปที่ 2.2)  
หากต้องการพิมพ์ใบชำระเงินสามารถกดที่ปุ่ม “พิมพ์ใบชำระเงิน” การสมัครของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
สถานะของท่านขึ้นเครื่องหมายถูก (สีเขียว) เท่านั้น 

 
รูปที่ 2.1 (ตัวอย่าง) หน้าต่างการเข้าตรวจสอบสถานะการสมัคร/พิมพใ์บชำระเงิน 

 
รูปที่ 2.2 (ตัวอย่าง) หน้าต่างแสดงสถานะการสมัคร และปุ่ม “พิมพ์ใบชำระเงิน” 

1.2 

1.1 

2.1 
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ช่องทางการชำระเงินค่าสมคัรสอบ 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เท่านั้น มีทั้งหมด 4 ช่องทาง ดังนี้ 
1. ชำระโดยตรงที่เค๊าเตอร์ธนาคาร 
2. SCB App (สแกนบาร์โค้ด หรือ Add รูปบาร์โค้ด) 
3. SCB Net โดยเลือกการจ่ายแบบชำระสินค้าและบริการ 
4. ATM ที่มีเครื่องสแกนบาร์โค้ด หรือกดเลือกการจ่ายแบบชำระสินค้าและบริการ 

ท่านสามารถดวูิธีการชำระเงินทั้ง 4 ช่องทาง ได้ทางเว็บไซตเ์ทคโนธานี หรือ 
ลิงก์ https://bit.ly/2Ido1Ds หรือสแกน QR code  
กรณีที่ท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี 

 


