
 
โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

คู่มือการรับสมัคร 

โครงการสอบ Pre-Test SSRU 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้นการสมคัร 

กรอกเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

กรอกข้อมลูนกัเรียน 

พมิพ์ใบช าระเงิน 

ช าระเงินท่ีธนาคาร 

ตรวจสอบวนัสอบ 

ที่เว็บไซต์ในวนัถดัไป 

จบกระบวนการสมคัร 

 ตรวจสอบข้อมลูอกีครัง้ 

ถกูต้อง 

ไมถ่กูต้อง 

เลือกรอบสอบ แก้ไขข้อมลู 

เตรียมมาสอบตามวนัเวลา 

ตรวจสอบวนั-เวลา ท่ีเปิดสอบ 
ท่ีเมน ูรอบสอบ 

สมคัรสอบท่ีเมน ูสมัครสอบ 



กระบวนการเข้าสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สิง่ที่ต้องเตรียมในวนัสอบ 

1. ใบช าระเงินสว่นท่ี 1 และหลกัฐานการช าระ
เงินจากทางธนาคาร 

2. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรนกัเรียน ท่ีมี
รูปถ่ายตดิอยูท่ี่บตัร สามารถยืนยนัตวัตนได้ 

 

   3. 
มาสอบในวนัและเวลาที่ได้เข้าสอบ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที 
โดยสามารถตรวจสอบเลขที่นัง่สอบได้ที่สนามหน้าอาคาร 15 

สิน้สดุกระบวนการ 

เร่ิมต้นการเข้าสอบ 

เข้าเมนตูรวจสอบวันและ
เวลาสอบในเว็บไซต์ 

จดวนัเวลาลงใบท่ีได้ช าระเงินกบัทาง

ธนาคารและเตรียมมาในวนัสอบ 

ข้อมลูวนัและเวลาสอบ 

 

ไมม่ี 

มี 

ช าระเงิน และรออพัเดท 

ข้อมลูในวนัถดัไป 

เมื่อสอบเสร็จรอรับคะแนน 
 หลงัจากสอบเสร็จ ภายใน 10 นาท ี



การตรวจสอบ รอบสอบ 

เข้าเมนู รอบสอบ เพ่ือตรวจสอบจ านวนผู้เข้าสอบในรอบที่เปิดสอบ  ข้อมูลจะแสดงรอบที่เปิดสอบที่ก าลัง

รับผู้สมัครสอบอยู่ 

เข้าเมนู รอบที่เปิดสอบ จะเป็นตารางดังภาพ 

 

 

เตรียมข้อมูลในการสมัครดังนี ้

  -  เลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 

  -  ข้อมูลนักเรียน 

  - ข้อมูลทางการศึกษา (ชื่อโรงเรียน ,ต าบล, อ าเภอ, รหัสไปรษณีย์, เกรดเฉลี่ย )  

  - ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน 

  - ข้อมูลบิดา มารดา 

  - ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การกรอกข้อมูลในการสมัคร 

1. ให้เข้าเมนู ลงทะเบียนสมัครสอบ    

 

จะปรากฏ เมนู “ Pre-Test SSRU’61”   แสดงแถบสีชมพู ขึ้นมา แสดงว่าสามารถสมัครได้  

แต่ถ้าเมนูเป็นสีเทา จะยังไม่สามารถสมัครได้   ให้คลิ๊กเลือกการสมัครสอบ  

2. ให้กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ   (ถ้านักเรียนเคยสมัครสอบมาแล้ว  นักเรียนไม่

จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่ ข้อมูลที่นักเรียนเคยกรอกไว้จะแสดงขึ้นมาทันที) 

 

3. เมื่อตรวจสอบเลขท่ีบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน 

คลิ๊ก 



 

 

4. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ ให้ท าเครื่องหมายถูก ที่ช่อง “ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ส่งเข้าระบบเป็นข้อมูลที่

ถูกต้องสมบูรณ์”  แล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

 

 

 



5. เลือกรอบสอบที่ต้องการสอบ (หากรอบนั้นมีการจองเต็มแล้ว จะขึ้นเป็นสีเทาและไม่สามารถเลือกได้) 

 

เลือกโดยกดที่ปุ่มวงกลม หน้ารอบท่ีเลือก เมื่อเลือกแล้วจะปรากฏวงกลมสีด าในรอบสอบที่เลือก   

เสร็จแล้วกดปุ่ม จองรอบสอบ 

6. ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้ง หากต้องการแก้ไข  ให้คลิ๊ก แก้ไขข้อมูล  เมื่อข้อมูลถูกต้อง

สมบูรณ์แล้ว ให้กดปุ่มยืนยันและพิมพ์ใบสมัครได้ทันที  



 

 7.  เมื่อกดปุ่ม พิมพ์ใบสมัคร ระบบจะพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน  เพ่ือให้ไปช าระเงินที่ธนาคารได้ทันที โดย

จะท าการ ส่งออกเป็นไฟล์ PDF ซึ่งผู้สมัครสามารถบันทึกเก็บไว้เพื่อปริ้นต์ทีหลังได้ หากไม่สามารถพิมพ์ได้ในเวลาที่

สมัครสามารถกลับมาพิมพ์ใบสมัครในภายหลังได้ ในเมนูตรวจสอบการสมัคร (พิมพ์ใหม่ได้ภายในหลังจากสมัคร   

3 วัน เพราะระบบจะยกเลิกอัตโนมัติหากไม่ช าระเงินภายใน 3 วัน) 

คลิ๊ก 



 

 จะต้องไปช าระเงินที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา ภายในระยะเวลาที่ระบุในใบช าระเงิน 

 

พิมพ์ใบช าระเงิน 

         ใบสมัครเดิมจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เมื่อเกินก าหนดช าระเงิน ผู้สมัครต้องท าการสมัครใหม่หากเกิน

ก าหนด  แต่หากระบบยกเลิกการสมัคร เกิน 2 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครได้ หากต้องการสมัครให้ติดต่อทาง

ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน)   

 



 หากไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน ในขั้นตอนการกรอกข้อมูล หรือไม่ขึ้นใบแจ้งการช าระเงิน หรือต้องการ

พิมพ์ใหม่  

เข้าสู่เว็บไซต์  แล้วเข้าเมนู  ตรวจสอบการสมัคร  ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ 

 

 

 

ระบบจะท าการค้นหาการสมัครของนักเรียน  โดยจะแสดงชื่อ  รายละเอียดการสมัคร  และสถานะในการ

ช าระเงิน ถ้าต้องการพิมพ์ใบช าระเงิน ให้ คลิ๊กที่ปุ่ม พิมพ์  เพ่ือท าการพิมพ์ใบช าระเงิน (หากเกินก าหนด 3 วัน 



ระบบจะยกเลิกการสมัครและการจอง  จะไม่สามารถ พิมพ์ใบช าระเงินได้  ต้องสมัครใหม่)     

 

การช าระเงิน 

 ให้น าใบแจ้งการช าระเงิน  ไปช าระเงินที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ภายในวันที่ระบุในใบแจ้ง

การช าระเงิน  (ภายใน 3 วัน)  ธนาคารจะเก็บส่วนล่างไว้   ให้นักเรียนเก็บส่วนบนไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือน ามาแสดงใน

การเข้าสอบ พร้อมบัตรประชาชน  หรือบัตรที่มีรูปถ่ายนักเรียนติดอยู่ 

ตรวจสอบวันสอบ 

 เมื่อท าการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาก าหนดไว้  นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ภายใน 24 

ชั่วโมงหลังจากช าระเงิน ระบบจะอัพเดทข้อมูลในช่วงเวลาไม่เกิน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป  โดยนักเรียน

สามารถมาตรวจสอบวันสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบการสมัคร  ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชน และกดปุ่มตรวจสอบ 

ระบบจะแสดง ชื่อ รายละเอียดการสมัคร และสถานะการช าระเงิน  หากสถานะการช าระเงินเรียบร้อย

แล้ว  สามารถตรวจสอบวัน เวลาสอบ โดยคลิ๊กปุ่มตรวจสอบ   

 

 

 

ระบบจะแสดงวันเวลาและห้องในการสอบ 

คลิ๊ก 

ถ้านักเรียนสมัครแล้วไม่ไปช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ระบบจะยกเลิกการสมัครอัตโนมัติ  

หากระบบยกเลิกการสมัคร เกิน 2 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครได้ หากต้องการสมัครให้ติดต่อทาง

ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน)   

 

 



 

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ   

1. ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 30 นาที   เพ่ือตรวจสอบรายชื่อที่สนามหน้าอาคาร 15 
2. นักเรียนมาเข้าแถวที่สนามหน้าอาคาร 15  ตามล าดับที่นั่งสอบ โดยมีกรรมการกองกลางตรวจสอบ

รายชื่อ  จากนัน้จะน านักเรียนขึ้นไปยังห้องสอบ 

จากนั้น กรรมการคุมสอบจะอธิบายการใช้งานระบบท าข้อสอบให้นักเรียนทราบ  และเริ่มท าข้อสอบ
พร้อมกัน เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ ให้นักเรียนยื่นหลักฐานการช าระเงิน กับกรรมการคุมสอบและไปนั่งรอคะแนนสอบ
ได้ที่ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้ จะใช้เวลารอผลประมาณ 10 นาท ี

หลักฐานที่น ามาสอบ 
1. หลักฐานการช าระเงิน ที่ได้ช าระเงินกับทางธนาคาร 
2. บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูป 
 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ฝ่ายวิชาการ 02-160-1066 ต่อ 203 , 235 

ปัญหาการสมัคร สามารถสอบถามได้ที่ 02-160-1066 ต่อ 222 

 

ขั้นตอนการสอบ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร ์



1. นักเรียนพร้อมกันที่บริเวณสนามหน้าอาคาร 15 โรงเรียนสาธิตฯ ก่อนถึงเวลาสอบ 30 นาที  

2. อาจารย์ผู้คุมสอบ จะตรวจเช็คเอกสารความถูกต้องให้ครบถ้วน มีเอกสารต่อไปนี้ 

               1. ใบเสร็จการช าระเงิน ที่ได้ช าระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

               2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรที่ราชการออกให้และมีรูปผู้เข้า

สอบ 

3. อาจารย์ผู้คุมสอบ จะพานักเรียนมาที่ห้องสอบ  

4. เมื่อนักเรียนนั่งประจ าที่สอบเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้คุมสอบ จะอธิบายวิธีการท าข้อสอบให้นักเรียนเข้าใจ 

และตอบปัญหาที่นักเรียนสงสัย  หากไม่มีข้อสงสัย นักเรียนก็เริ่มลงมือท าข้อสอบได้ 

อธิบายลักษณะการท าข้อสอบ 

    ส ร ัส ระจ าตัว   สมัคร  และ เล บัตร ระจ าตัว ระ า น
    อ   บน บ  าระเ ิน   แล วก    มเริ ม  า  อสอบ

 

 

 



   ตรวจ     อ นามสก ล

   ก  อมรับ 
 

 

 

 



สามาร เ ล   นวิ า   ตลอ เวลา ม เวลา  า  อสอบ ั    ม      นา       ั ว ม  

ค า าม

ตัวเล อก

   เล อก
ค าตอบ

   ก  select

   ก  ั   เ   อ  า  อ
 ั     ร อ เล อก  อ
     าน  า 

แ บแส  ส านะ
 
  า  าแล ว จะเ  นส เ   ว
 ั  ม      าจะเ  นส แ  

 

 

.นักเรียนสามารถเลือกท าวิชาใดก่อนก็ได้  โดยทั้งหมดมีเวลาในการท าข้อสอบ  180 นาที (3 ชั่วโมง) 



เ ิ มเตมิ  ส า รับวิ า า าอั ก    จะม   อสอบ   เ  นเน  อ า    อ านแล วตอบ
 ร อวิ าค ิต าสตร   ร อวิ าอ  น        เน  อเร  อ เ   วกันแล วตอบค า าม ลา  
  อ  

จะม  Story… ต อ  า   อ แส  ว าเ  น
  อ   ม เน  อเร  อ     เล อก  า    เ  นเน  อ
เร  อ เ   วกันก อน เ   อ ม ต อ อ าน   า
 ลา    อ   

ตัวเล บอกจ านวน  อ

 

เม  อ  าครบ       อแล ว  จะม  link ส  ค าตอบ 
  าแน  จค าตอบ  ก  อแล ว ก ส  ค าตอบ   เล 
 าก ม แน  จ อ  าเ ิ  ก  จนกว าจะ  ครบ  กว ิาแล ว
เ ราะ ม สามาร มาแก      แล ว

 



6.  เมื่อกดส่งค าตอบเรียบร้อย จะขึ้นหน้าจอสีแดง  ให้นักเรียน แจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบ 

อาจารย์ผู้คุมสอบจะเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ เพื่อท าการปริ้นต์คะแนนสอบให้  โดยนักเรียนจะต้องออกมา

รอหน้าห้องสอบ เพื่อรับคะแนนสอบ ประมาณ 10 นาที จึงถือเป็นการสอบท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

7. รอประกาศผลการสอบ  

 

วิชาที่สอบ  โครงการ Pre-Test SSRU 

มีทั้งหมด 5 วิชา  (คณิตศาสตร์  , วิทยาศาสตร์  , ภาษาไทย , สังคม   และ ภาษาอังกฤษ) 

วิชาละ 40 ข้อ  รวมทั้งหมด 200 ข้อ     คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

หากมีข้อสงสัยประการใด  

สามารถสอบถามได้ที่  facebook :  https://www.facebook.com/satit.suansunandha 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โทร. 02-1601071  ต่อ 203 , 235 


