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 ในการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจ าปี 2562 (Chulabhorn’ Science-Math 

Test 2019) เป็นการทดสอบเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร์อยู่เสมอและกระตุ้น ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับสูงต่อไป การ

สมัครทดสอบปีที่ผ่านมานั้นเป็นการสมัครแบบออฟไลน์ด้วยการกรอกเอกสารและน าส่งทางไปรษณีย์ท าให้เกิด

ความล่าช้าในการสมัคร และในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางโรงเรียนได้จัดให้ผู้สอบต้องท าการสมัครสอบผ่าน

ระบบออนไลน์ ซึ่งผู้สมัครต้องท าให้ครบทุกข้ันตอนจึงจะมีสิทธิ์สอบโดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังรูป 

 

 ู้สมัคร สมัครออ  ล ์
 ท่า ั  

 ิม ์ บแจ้ง  าระ งิ   าระ งิ  ่า   าคาร
 ท่า ั  

แจ้งการ  าระ งิ ออ  ล ์
 ท่า ั  

 ั  ตอ การสมัครทดสอบ Sci-mat 2019

 
ดังนั้น เพ่ือให้ผู้สมัครสามารถท าตามขั้นตอนการสมัครได้ถูกต้อง ผู้สมัครจึงควรศึกษาคู่มือการสมัคร

สอบให้เข้าใจก่อนการสมัคร(ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติให้สอบส าหรับผู้สมัครที่ไม่ปฏิบัติตาม

ขัน้ตอนการสมัคร) เพ่ือประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง ซ่ึงขั้นตอนการสมัครทดสอบมี 2 แบบ คือ การสมัครสอบ

รายบุคล และการสมัครสอบแบบกลุ่ม มีขั้นตอนดังนี้ 

1.การสมัครสอบแบบรายบุคล  

 การสมัครสอบแบบนี้เหมาะส าหรับผู้สมัครที่ต้องการสมัครเพียงคนเดียว ซ่ึงมีข้ันตอนการสมัครดังนี้ 

1.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://sci-mat.pccm.ac.th แล้วคลิกเลือกปุ่ม  
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1.2 กรอกแบบฟอร์มสมัคร 

 
 **หากไม่มีชื่อโรงเรียนของผู้สมัคร ให้ท าการเพ่ิมชื่อโรงเรียน และกรอกข้อมูลโรงเรียนให้ครบถ้วน 

แล้วคลิกปุ่มเพ่ิม  

 
  

1.3 กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนแล้ว กดปุ่มยืนยันการสมัคร 
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1.4 เมื่อกดปุ่มยืนยันแล้ว จะปรากฏหน้าพิมพ์ใบแจ้งการช าระค่าสมัครสอบ หากผู้สมัครพร้อมปริ้นต์

ก็สามารถกดปริ้นต์ได้ แต่หากยังไม่พร้อมสามารถปริ้นต์ภายหลังได้ 

 
1.5 การพิมพ์ใบแจ้งการช าระค่าสมัคร จะต้องกรอกเลขบัตรประชนผู้สมัคร และกดปุ่มค้นข้อมูล

ผู้สมัคร 

 
 

1.6 จะปรากฏข้อมูลการสมัครและปุ่มพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าสมัคร 

 
ตัวอย่างใบแจ้งช าระค่าสมัคร 
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1.7 เมื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วใหผู้้สมัครจ่ายค่าสมัครตามเงื่อนไขการช าระค่าสมัคร

สอบที่แจ้งในใบแจ้งช าระค่าสมัคร 

1.8 เมือ่ผู้สมัครจ่ายค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายรูปหลักฐานการช าระค่าสมัคร เช่น หลักฐานการ

โอนเงิน (สามารถใช้หลักฐานการโอนที่ได้จากการโอนผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคารได้) 

1.9 แจ้งช าระเงินของผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ผู้สมัครเข้าสูระบบโดยกรอกเลขบัตรประชาชน และคลิก

ปุ่มค้นข้อมูลผู้สมัคร 

 
 

1.10  จะปรากฏหน้าแจ้งการช าระเงินค่าสมัคร ให้กดปุ่มหลักฐานการจ่ายเพื่ออับโหลดรูปหลักฐาน

การช าระเงิน(หากไม่มีรูปถ่ายหลักฐานการช าระ ระบบจะไม่รับแจ้ง ผู้สมัครจะไม่สามารถกดปุ่ม

แจ้งช าระเงินได)้ ดังรูป 
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การอับโหลดรูปถ่ายมีข้อก าหนด จะต้องเป็นไฟล์ภาพ (นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .bmp) ที่มคีวมจุไม่

เกิน 4 MB. ขนาดภาพความสูงและความกว้างไม่เกิน 2,048 พิกเซล) 

 
เลือกรูปภาพจากต าแหน่งที่เก็บไฟล์รูปถ่ายหลักฐานภายในเครื่องเพ่ืออับโหลด  

 
 

 

 

 

1.11 กรอกข้อมูลการช าระเงิน เช่น ชื่อบัญชี, หมายเลขบัญชี, ยอดเงิน, วันที่โอน, เวลา  
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1.12  จะปรากฏรายละเอียดผู้สมัคร และสถานการณ์ช าระเงินเป็น แจ้งแล้ว รอตรวจสอบ 

 
1.13  หลังจากแจ้งช าระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบหลักฐานการแจ้งช าระค่า

สมัครและเช็ครายการยอดเงินเข้าในบัญชี หากถูกต้องจะท าการอนุมัติและสถานะผู้สมัครจะเป็น 

ช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการตรวจสอบจะใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน หากเกินให้ผู้สมัครติดต่อ

ทางโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบแจ้งช าระค่าสมัคร 
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2. การสมัครสอบแบบกลุ่ม 

การสมัครสอบแบบนี้เหมาะส าหรับคุณครูหรือตัวแทนผู้สมัครที่ต้องการสมัครให้นักเรียนครั้งละหลายๆคน เพ่ือ

อ านวยความสะดวกให้กับผู้นักเรียนและสามารถช าระค่าสมัครเป็นกลุ่มได้ คุณครู 1 คนสามารถสมัครให้กับ

นักเรียนได้หลายกลุ่มและช าระค่าสมัครแยกเป็นกลุ่ม ซึ่งมีข้ันตอนการสมัครดังนี้ 

2.1 ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://sci-mat.pccm.ac.th แลวคลิกเลือกปุ่ม สมัครสอบแบบกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

2.2 กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลครูหรือตัวแทนผู้สมัครสอบให้ครบถ้วน(ต้องใช้เลขบัตรประชาชนจริง

เท่านั้น)  

 
 **หากไม่มีชื่อโรงเรียนของผู้สมัคร ให้ท าการเพ่ิมชื่อโรงเรียน และกรอกข้อมูลโรงเรียนให้ครบถ้วน 

  

http://sci-mat.pccm.ac.th/
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2.3 กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนแล้ว กดปุ่มยืนยันการเพ่ิมกลุ่ม 

  
 

เมื่อเพ่ิมกลุ่มเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอให้เพ่ิมผู้ข้อมูลสมัครสอบ(ต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชนของ

นกัเรียน) ให้คลิกเพ่ิมข้อมูลนักเรียนสมัครสอบ 

 
 

ท าการเพ่ิมจ านวนผู้สมัครให้ครบตามต้องการ(ชื่อนักเรียนที่เพ่ิมแล้วจะยกเลิกหรือลบออกจากระบบไม่ได้ 

และน าไปเพ่ิมในกลุ่มอ่ืนไม่ได้)  

 
 

กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน(เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ หากไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้) เสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันข้อมูล

การสมัคร 
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เพ่ิมเสร็จแล้ว คลิกปุ่มพิมพ์ใบแจ้งการช าระค่าสมัคร 

 
 

2.4 จะปรากฏหน้าพิมพ์ใบแจ้งการช าระค่าสมัครสอบ หากผู้สมัครพร้อมปริ้นก็สามารถกดปริ้นต์ได้ 

แต่หากยังไม่พร้อมสามารถปริ้นต์ภายหลังได้ 

2.5 การพิมพ์ใบแจ้งการช าระค่าสมัคร จะต้องกรอกเลขบัตรประชนครูหรือตัวแทนผู้สมัคร และกดปุ่ม

ค้นข้อมูลผู้สมัคร 
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เลือกกลุ่มที่ต้องการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร 

 
 

2.6 จะปรากฏข้อมูลการสมัครและปุ่มพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าสมัคร ในขั้นตอนนี้หากต้องการเพ่ิมผู้สมัคร

อีกก็สามารถท าได้(เพ่ิมได้ในกรณีที่ยังไม่ได้ช าระค่าสมัคร แต่หากจ่ายค่าสมัครแล้วจะท าการเพ่ิม

อีกไม่ได้เพราะจ าท าให้ยอดเงินที่ช าระกับจ านวนสมาชิกในกลุ่มไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถ

อนุมัติให้ได้) 
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ตัวอย่างใบแจ้งช าระค่าสมัครแบบกลุ่ม 

 
ตัวอย่างใบรายชื่อผู้สมัครในกลุ่ม 

 
 

2.7 เมื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วใหค้รูหรือตัวแทนผู้สมัครจ่ายค่าสมัครตามเงื่อนไขการ

ช าระค่าสมัครสอบที่แจ้งในใบแจ้งช าระค่าสมัคร 

2.8 เมือ่ครูหรือตัวแทนผู้สมัครจ่ายค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายรูปหลักฐานการช าระค่าสมัคร เช่น 

หลักฐานการโอนเงิน (สามารถใช้หลักฐานการโอนที่ได้จากการโอนผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคาร

ได้) 

2.9 ท าการแจ้งช าระเงินของผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ผู้สมัครเข้าสูระบบโดยกรอกเลขบัตรประชาชน 

และคลิกปุ่มค้นข้อมูลผู้สมัคร 
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เลือกกลุ่มที่ต้องการแจ้งช าระค่าสมัคร 

 
 

2.10  จะปรากฏหน้าแจ้งการช าระเงินค่าสมัคร ให้กดปุ่มหลักฐานการจ่ายเพื่ออับโหลดรูปหลักฐาน

การช าระเงิน(หากไม่มีรูปถ่ายหลักฐานการช าระ ระบบจะไม่รับแจ้งและจะไม่สามารถกดปุ่มแจ้ง

ช าระเงินได้) ดังรูป 
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การอับโหลดรูปถ่ายมีข้อก าหนด จะต้องเป็นไฟล์ภาพ (นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .bmp) ที่มคีวมจุไม่

เกิน 4 MB. ขนาดภาพความสูงและความกว้างไม่เกิน 2,048 พิกเซล) 

 
 

เลือกรูปภาพจากต าแหน่งที่เก็บไฟล์รูปถ่ายหลักฐานภายในเครื่องเพ่ืออับโหลด  

 
 

2.11 กรอกข้อมูลการช าระเงิน เช่น ชื่อบัญชี, หมายเลขบัญชี, ยอดเงิน, วันที่โอน, เวลา  



คู่มือการสมัครทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ประจ าปี 2562 ห น้ า  | 16 

 

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบจัดสอบ ผู้พฒันา: ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์ โทร. 0883779930 

 
 

2.12  จะปรากฏรายละเอียดผู้สมัคร และสถานการณ์ช าระเงินเป็น แจ้งแล้ว รอตรวจสอบ 

 
 

2.13  หลังจากแจ้งช าระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบหลักฐานการแจ้งช าระค่า

สมัครและเช็ครายการยอดเงินเข้าในบัญชี หากถูกต้องจะท าการอนุมัติและสถานะผู้สมัครจะเป็น 

ช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการตรวจสอบจะใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน หากเกินให้ผู้สมัครติดต่อ

ทางโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบแจ้งช าระค่าสมัคร 

 
 

 


