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การสมัครสอบ 

1. เปิดบราวเซอร์เข้าสู่เว็บไซต์โครงการโอลิมปิกวิชาการ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือลิงก์ http://olympic.sut.ac.th หรือสแกน 
QR code ตัวอย่างบราวเซอร์ที่สนับสนุน ได้แก่ Firefox, Google Chrome, Safari 
จะพบหน้าข่าวสาร/รายละเอียดของโครงการโอลิมปิกวิชาการ (ดังรูปที่ 1.1) 
อ่านรายละเอียดและระเบียบการรับสมัครอย่างละเอียดก่อนด าเนินการสมัครสอบ 
เมื่อเข้าใจในรายละเอียดแล้วให้ท าการกดปุ่ม “สมัครสอบ สอวน. ค่าย 1 คลิก!!” 
(ดังรูปที่ 1.2) เพื่อท าการสมัครสอบ 
 

 
 

รูปที่ 1.1 หน้าเว็บไซต์หลักท่ีมีข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และลิงก์การรับสมัครออนไลน์ 
 

 
รูปที่ 1.2 กดปุ่ม “สมัครสอบ สอวน. ค่าย 1 คลิก!!”เพ่ือท าการสมัครสอบ  

 



2. จากนั้นจะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์การสมัครสอบ (ดังรูปที่ 2.1) ให้ผู้สอบศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครสอบ และ
เงื่อนไขการสมัครสอบของแต่ละวิชาอย่างละเอียดใน “ระเบียบการรับสมัคร” (ศึกษาได้ที่ www.olympic.sut.ac.th) 
หากเข้าใจให้กดยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร และให้กดปุ่ม “สมัครที่นี่!!” เพ่ือด าเนินการสมัครต่อไป (ดังรูปที่ 2.2) 
 
 

 
 

รูปที่ 2.1 (ตัวอย่างหน้าแรก) หน้าต่างเว็บไซต์การสมัครสอบ กรุณาอ่านรายละเอียดหน้าแรกให้ครบถ้วน 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.2 (ตัวอย่างหน้าแรก) หน้าต่างเว็บไซต์การสมัครสอบ 
 

  



3. ขั้นตอนการสมัครสอบมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ขั้นตอนที่ 1 : ผู้สมัครท าการกรอก “เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก” โดย ไม่ใส่ขีด หรือ 
เว้นวรรค กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจ าเป็นต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบ
ครั้งต่อไป และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” (ดังรูปที่ 3.1.1) จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนของท่าน และกดปุ่ม “สมัครสอบ” (ดังรูปที่ 3.1.2) เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 
 

 
 

รูปที่ 3.1.1 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 1 : กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล” 
 

 
 

รูปที่ 3.1.2 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และกดปุ่ม “สมัครสอบ” 
 
 
 3.2 ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลส่วนตัว และโรงเรียนที่ก าลังศึกษาในปัจจุบัน กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครให้
ครบถ้วนทุกช่อง และตรวจสอบการสะกดค าของชื่อ-นามสกุล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
จะมีผลต่อเอกสารที่ใช้ในการสอบ การแนบรูปภาพของผู้สมัครต้องใส่ชุดนักเรียนและถ่ายภาพหน้าตรงเท่านั้น 
เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” (ดังรูปที่ 3.2.1) 
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รูปที่ 3.2.1 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” 

 

  
หลังจากกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” หน้าต่างจะแสดงข้อมูลของผู้สมัครอีกครั้งเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลครั้งสุดท้าย
ก่อนด าเนินการไปยังขั้นตอนที่ 3 (ดังรูปที่ 3.2.2) เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” 

 

 
รูปที่ 3.2.2 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” 
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 3.3 ขั้นตอนที่ 3 : การเลือกวิชาและสนามสอบ โดยต้องเลือกรายวิชาที่ต้องการสอบอย่างน้อย 1 วิชา ตาม
ช่วงเวลาการสอบคัดเลือก และเลือกอันดับของแต่ละวิชาที่ต้องการเข้าร่วมอบรม 
  3.3.1) เลือกวิชา ผู้สอบสามารถเลือกสูงสุด 2 วิชา โดยที่ช่วงเช้าจะเป็นการสอบวิชาชีววิทยา และ
ช่วงบ่ายจะเป็นการสอบวิชาฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์ ดังนั้นช่วงบ่ายจะสามารถเลือกได้วิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น 
(ดังรูปที่ 3.3.1) 
 

 
 

รูปที่ 3.3.1 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 3 : เลือกวิชาสอบได้สูงสุด 2 วิชา 
   

3.3.2) เลือกล าดับรายวิชาที่ต้องการเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ สามารถเลือกได้สูงสุด 2 ล าดับ 
และน้อยสุด 1 ล าดับ โดยให้เรียงล าดับตามวิชาที่ต้องการเข้าอบรม (ดังรูปที่ 3.3.2) 

 

 
รูปที่ 3.3.2 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 3 : เลือกล าดับรายวิชาได้สูงสุดวิชาละ 2 ล าดับ 

  



  3.3.3) เลือกสนามสอบ ให้ผู้สอบเลือกสนามสอบที่ต้องการไปสอบในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้สอบจะมีรายชื่อตามที่ระบุในสนามสอบที่ผู้สอบเลือกเท่านั้น  และกดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” 
(ดังรูปที่ 3.3.3) 

 

 

 
รูปที่ 3.3.3 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 3 : เลือกสนามสอบ และกดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” 

 

  
  



3.4 ขั้นตอนที่ 4 : ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัครทั้งหมด หากถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” หากไม่ถูกต้องให้
กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (ดังรูปที่ 3.4) 

 
 

 
 

รูปที่ 3.4 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทั้งหมด และกดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” 
  



 3.5 ขั้นตอนที่ 5 : การสมัครเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่ม “พิมพ์ใบช าระเงิน” (ดังรูปที่ 3.5.1) หน้าต่างจะแสดง 
ป๊อปอัพขึ้นมาให้กดปุ่ม “OK” หรือ “ตกลง” หน้าต่างจะปรากฏหน้าเอกสารใบช าระเงิน (ดังรูปที่ 3.5.2) และ
สามารถน าใบช าระเงินไปช าระเงินที่ธนาคารเป็นอันเสร็จสมบูรณ์  หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่ม “ย้อนกลับ” 
(หากผู้สมัครกดปุ่ม “พิมพ์ใบช าระเงิน” และสามารถน าใบช าระเงินไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หากท าการช าระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถกลับมา
แก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครของท่าน) 

 

 
รูปที่ 3.5.1 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 5 : อ่านรายละเอียดการช าระเงิน และกดปุ่ม “พิมพ์ใบช าระเงิน” 

 

 
รูปที่ 3.5.2 (ตัวอย่าง) ขั้นตอนที่ 5 : เอกสารใบช าระเงินค่าสมัครสอบ 



การตรวจสอบสถานะการสมัคร/การพิมพ์ใบช าระเงิน 
 หากผู้สมัครสอบต้องการตรวจสอบสถานะการสมัคร การช าระเงินหรือต้องการพิมพ์ใบช าระเงินใหม่อีกครั้ง 
ท่านสามารถท าตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบสถานะการสมัคร เข้าเว็บไซต์ที่ท าการสมัครสอบ หรือลิงก์  
http://olympic.sut.ac.th หรือสแกน QR code ไปยังเมนู “ระบบรับสมัคร” จากนั้นกด
ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการสมัคร/พิมพ์ใบช าระเงิน” (ดังรูปที่ 1.1) เมื่อกดเรียบร้อยแล้ว
จะปรากฏหน้าค้นหาข้อมูลผู้สมัคร 
 

 
 

รูปที่ 1.1 (ตัวอย่าง) การเข้าตรวจสอบสถานะการสมัคร/พิมพ์ใบช าระเงิน 
 

 2. การพิมพ์ใบช าระเงิน กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่ใช้ในการสมัครครั้งแรก จากนั้นกด
ปุ่ม “ค้นหา” (ดังรูปที่ 2.1) ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะการสมัคร (ดังรูปที่ 2.2) หากต้องการพิมพ์ใบช าระเงิน กด
ที่ปุ่ม “พิมพ์ใบช าระเงิน” การสมัครของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะของท่านขึ้นเครื่องหมาย  (สีเขียว) เท่านั้น 
(ดังรูปที่ 2.2) จากนั้นสามารถน าใบช าระเงินไปช าระเงินทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

 
รูปที่ 2.1 (ตัวอย่าง) การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ 

 

 
รูปที่ 2.2 (ตัวอย่าง) การพิมพ์ใบช าระเงินอีกครั้ง  
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การแก้ไขข้อมูลกรณีพิมพ์ใบช าระเงินแล้ว 
 ผู้สมัครสอบสามารถแก้ไขข้อมูลได้หลังจากพิมพ์ใบช าระเงินแล้ว แต่ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจะไม่ท าการคืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 1. ไปยังเมนู “ระบบรับสมัคร” จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการสมัคร/พิมพ์ใบช าระเงิน” (ดังรูปที่ 
1.1) เมื่อกดเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าค้นหาข้อมูลผู้สมัคร 
 

 
 

รูปที่ 1.1 (ตัวอย่าง) การเข้าตรวจสอบสถานะการสมัคร 
 

 2. การแก้ไขข้อมูล กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่ใช้ในการสมัครครั้งแรก จากนั้นกดปุ่ม 
“ค้นหา” (ดังรูปที่ 2.1) ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะการสมัคร (ดังรูปที่ 2.2) 

2.1 เลือกพิมพ์ใบช าระเงิน กดที่ปุ่ม “พิมพ์ใบช าระเงิน” เพ่ือดูหมายเลขอ้างอิง Ref.No.1 และ 
หมายเลขอ้างอิง Ref.No.2 (ดังรูปที่ 2.2.1) 

 

 
รูปที่ 2.1 (ตัวอย่าง) การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบเพ่ือแก้ไขข้อมูล 

 
 

 
รูปที่ 2.2 (ตัวอย่าง) เพ่ือดูหมายเลขอ้างอิง 
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รูปที่ 2.2.1 (ตัวอย่าง) หมายเลขอ้างอิง Ref.No. 

 

2.2 กลับมาที่หน้าต่างสถานะการสมัครสอบ กดปุ่ม “ยกเลิกใบช าระเงิน” (ดังรูปที่ 2.2.1) 
จะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมา ให้กดปุ่ม “OK” หรือ “ตกลง” (ดังรูปที่ 2.2.2) จากนั้นจะแสดงหน้าต่างยกเลิกใบ
ช าระเงิน ให้กรอกหมายเลขอ้างอิง Ref.No.1 และ หมายเลขอ้างอิง Ref.No.2 และกดปุ่ม “ยกเลิก 
ใบช าระเงิน” (ดังรูปที่ 2.2.3) 

 

 
 

รูปที่ 2.2.1 (ตัวอย่าง) การกดปุ่ม “ยกเลิกใบช าระเงิน” 
 
 

 
 

รูปที่ 2.2.2 (ตัวอย่าง) กดปุ่ม “OK” หรือ ตกลง ที่หน้าต่างป๊อปอัพ 
 
 



 

 
รูปที่ 2.2.3 (ตัวอย่าง) กรอกหมายเลขอ้างอิง และกดปุ่ม “ยกเลิกใบช าระเงิน” 

 

2.3 หน้าเว็บไซต์จะกลับมายังหน้าต่างขั้นตอนที่ 2 ซึ่งผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้ท้ังหมด ดังนี้ 
  
 2.3.1 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” แล้วกดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” เพ่ือไป

ยังขั้นตอนที่ 3 (ดังรูปที่ 2.3.1)  

 
 

รูปที่ 2.3.1 (ตัวอย่าง) แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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2.3.2 ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ และกดปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” เพ่ือไปยังขั้นตอน 
ที่ 4 (ดังรูปที่ 2.3.2) 

 

 
 

รูปที่ 2.3.2 (ตัวอย่าง) แก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ 
 

  



2.3.3 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร หากยังไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม 
“ย้อนกลับ” และท าตามข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 อีกครั้ง หากข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” เพ่ือไปยัง
ขั้นตอนที่ 5 (ดังรูปที่ 2.3.3) 

 

 
 

รูปที่ 2.3.3 (ตัวอย่าง) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร 
 

   
  



2.3.4 ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่ม “พิมพ์ใบช าระเงิน” (ดังรูปที่ 2.3.4.1) แล้วผู้สมัครสามารถน าใบช าระ
เงิน (ดังรูปที่ 2.3.4.2) ไปช าระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา เป็นการเสร็จสิ้นการสมัครสอบ 

 

 
รูปที่ 2.3.4.1 (ตัวอย่าง) อ่านรายละเอียดการช าระเงินให้ละเอียด และกดปุ่ม “พิมพ์ใบช าระเงิน” 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.3.4.2 (ตัวอย่าง) เอกสารใบช าระเงินค่าสมัครสอบ 

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x 



ช่องทางการช าระเงินค่าสมัครสอบ 
การช าระเงินค่าลงทะเบียน สามารถช าระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เท่านั้น มีทั้งหมด 5 ช่องทาง ดังนี้ 
1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-11) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2. ช าระโดยตรงที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3. SCB App (สแกนบาร์โค้ด หรือ Add รูปบาร์โค้ด) 
4. SCB Net โดยเลือกการจ่ายแบบช าระสินค้าและบริการ 
5. ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีเครื่องสแกนบาร์โค้ด หรือกดเลือกการจ่ายแบบช าระสินค้าและบริการ 
 
ท่านสามารถดูวิธีการช าระเงินทั้ง 5 ช่องทาง ได้ทางเว็บไซต์โอลิมปิกวิชาการ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ที่ลิงก์ http://olympic.sut.ac.th หรือ 
QR code กรณีท่ีท่านช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณ!ี!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โทร 098-362-7167, 0-4422-4191 
Line ID: posn4191   E-mail: sut.olympic@gmail.com 
Page facebook: ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


