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โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 และนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี

ปีการศึกษา 2565



คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการรับสมัครเบื้องต้น

ประเภทการรับสมัคร

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 ดังนี้

   - กลุมวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร-คณิคศาสตร จำนวน 40 คน

   - กลุมวิชาเพิ่มเติมคณิคศาสตร-คอมพิวเตอร จำนวน 40 คน

   - กลุมวิชาเพิ่มเติมภาษาตางประเทศ จำนวน 40 คน

   - กลุมวิชาเพิ่มเติมทักษะรองรับ EEC และความสนใจ จำนวน 240 คน

รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 ดังนี้

   - แผนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (รับเพิ่มจากนักเรียน ม.3 เดิมจนครบจำนวน 84 คน)

   - แผนคณิตศาสตร-คอมพิวเตอร (รับเพิ่มจากนักเรียน ม.3 เดิมจนครบจำนวน 42 คน)

   - แผนศิลปภาษา-ศิลปกรรม (รับเพิ่มจากนักเรียน ม.3 เดิมจนครบจำนวน 42 คน)

   - แผนศิลปภาษาจีน (รับเพิ่มจากนักเรียน ม.3 เดิมจนครบจำนวน 42 คน)

หลักฐานการสมัคร

   - สำเนา ปพ.1 จากโรงเรียนเดิม หรือ ใบรับรองการเปนนักเรียน

   - สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน (รับรองสำเนาถูกตอง)

   - รูปถายนักเรียน จำนวน 1 รูป

ชวงเวลาการรับสมัคร

รับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนยายเขาระหวางป

   - วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ผานระบบสมัครเรียนออนไลน www.thungsukla.ac.th

   - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ วันที่ 17 มีนาคม 2565

ประกาศผล

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4    วันที่ 30 มีนาคม 2565

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    วันที่ 2 เมษายน 2565 (ตามลำดับชวงเวลาที่กำหนดในใบประกาศผล)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    วันที่ี่ 3 เมษายน 2565 (ตามลำดับชวงเวลาที่กำหนดในใบประกาศผล)

วัน เวลา ที่สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    วันที่ 26 มีนาคม 2565   เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

   - สอบทักษะการอานและสอบสัมภาษณ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4    วันที่ 27 มีนาคม 2565   เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

   - รายวิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

   - จำนวนวิชาละ 20 ขอ รวม 100 ขอ คิดเปนคะแนน 100 คะแนน
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สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
01ขั้นตอนที่ เข้าเว็บไซต์การสมัครเรียน

1. เขาเว็บไซตโรงเรียนทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห”

เขาสูเว็บไซต www.thungsukla.ac.th และคลิกเลือก ระบบรับสมัครเรียนออนไลน

คลิกปุม ระบบสมัครเรียนออนไลน

หรือ สแกน QR-CODE เพื่อเขาสูระบบรับสมัคร
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ขอใหผูสมัครอานประกาศการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2565

และศึกษาคูมือการใชงานระบบไดเริ่มการสมัคร

คลิกที่ปุมนี้

เพื่อเขาสูระบบสมัครเรียน



สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
02ขั้นตอนที่ เลือกประเภทการสมัครและกรอกข้อมูล

1. เลือกประเภทการสมัคร

เมื่อเขาสูระบบการรับสมัครออนไลน ใหเลือกประเภทการสมัคร

      - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

      - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

2. กรอกขอมูลเพื่อยืนยันตัวตน

- เลือกกรอกขอมูล เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง (Passport)

- กรอกขอมูล วัน/เดือน/ปเกิด ของผูสมัคร

- คลิกเลือก 
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สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

2. กรอกขอมูลพื้นฐานผูสมัคร

- ขอมูลนักเรียน

- ขอมูลผูปกครอง

- ขอมูลที่อยูบาน (สำหรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 )
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สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

3. กรอกขอมูลการศึกษา

กรณีสมัครสอบระดับชั้น ม.1

      - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตองใสเกรดเฉลี่ยสะสมใหตรงกับใบ ปพ.1 ที่ใชในการสมัครเรียน

กรณีสมัครสอบระดับชั้น ม.4

      - จังหวัด เลือกที่อยูนักเรียนอยูในหรือนอกจังหวัดชลบุรี

      - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตองใสเกรดเฉลี่ยสะสมใหตรงกับใบ ปพ.1 ที่ใชในการสมัครเรียน

      - เกรดเฉล่ียกลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิศาสตร กลุมวิชาศิลปะ กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   

        ตองใสเกรดเฉลี่ยของแตละกลุมวิชาใหตรงกับใบ ปพ.1 ที่ใชในการสมัครเรียน โดยนักเรียนสามารถ

        ดูไดจากดานหลังใบ ปพ.1 ของนักเรียน

ตัวอยาง

สำหรับกรอกชอง กลุมวิชาคณิตศาสตร

สำหรับกรอกชอง กลุมวิชาวิทยาศาสตร

สำหรับกรอกชอง กลุมวิชาศิลปะ

สำหรับกรอกชอง กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

สำหรับกรอกชอง เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
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สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

4. เลือกแผนการเรียน

กรณีสมัครสอบระดับชั้น ม.1

      เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเลือกเรียนรายวิชารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) และความสนใจ

ของนักเรียน  โดยการคัดนักเรียน พิจารณาจากผลคะแนนสอบทักษะการอานและการสัมภาษณ และ

จะมีการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ผานการตัดเลือก เพื่อแยกหองตามกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม

ตามลำดับการเลือกวิชา ซึ่งนักเรียนตองเรียนตอเนื่อง 3 ปจนครบหลักสูตร 

      นักเรียนจะตองเลือกเลือกลำดับวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 4 อันดับ โดยนักเรียนหามเลือกซ้ำกันเด็ดขาด

จำนวน 12 รายวิชาดังนี้

- วิชา วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

- วิชา คณิตศาสตร - คอมพิวเตอร   

- วิชา คหกรรมและการแปรรูปอาหาร

- วิชา บรรณารักษ    

- วิชา นาฎศิลป

- วิชา ดนตรีไทย 

- วิชา อิเล็กทรอนิกส - หุนยนต

- วิชา ภาษาตางประเทศ 

- วิชา เทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ 

- วิชา ดนตรีสากล

- วิชา ฟุตซอล  

- วิชา วอลเลยบอล 
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สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

กรณีสมัครสอบระดับชั้น ม.4

      นักเรียนจะตองเลือกลำดับแผนการเรียน จำนวน 4 อันดับ โดยนักเรียนหามเลือกซ้ำกันเด็ดขาด

จำนวน 4 แผนการเรียน ดังนี้

      โรงเรียนจะนำคะแนนสอบมาใชพิจารณารวมกับผลการเรียนเฉลี่ย ในการพิจารณาแผนการเรียน

ตามคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขของแตละแผนการเรียน ตามลำดับ 1-4 ที่เลือกไวตอนสมัครเรียน

- แผนการเรียน วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

- แผนการเรียน คณิตศาสตร - คอมพิวเตอร

- แผนการเรียน ศิลปภาษาจีน

- แผนการเรียน ศิลปภาษา - ศิลปกรรม     สแกน QR-CODE 
เพื่อดูรายละเอียดของแตละแผนการเรียน
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สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตัวอยางรูปถายชุดนักเรียน

5. แนบเอกสารประกอบการสมัคร

ใหนักเรียนดำเนินการแนบเอกสาร

และหลักฐานที่ใชในการสมัคร

และคลิกที่ปุม 

เพื่อแนบไฟลหรือถายรูปเอกสาร 

ดังรายการตอไปนี้

      1. รูปผูสมัคร  ตองเปนไฟลภาพถายชุดนักเรียนเทานั้น

      

      2. สำเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1  ตองเปนไฟลภาพที่คมชัด เห็นขอมูลอยาง

ครบถวนและชัดเจน และรับรองสำเนาถูกตอง โดยแนบไฟลมาทั้ง ดานหนาและดานหลัง

      หากนักเรียนยังไมไดเอกสารผลการเรียน ปพ.1 ใหนักเรียนแนบเอกสารอ่ืน ดังน้ี

         - ใบรับรองผลการศึกษา / ใบรับรองสภาพการเปนนักเรียน (ปพ.7)

      3. สำเนาทะเบียนบานนักเรียน ตองรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐาน

      4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน ตองรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐาน

ตัวอยาง เอกสาร ปพ.1 ดานหนา ตัวอยาง เอกสาร ปพ.1 ดานหลัง

รูป
ตัว

อย
าง

ปร
ะก

อบ
กา

รส
มัค

รเร
ียน

ตัวอยาง เอกสาร ปพ.7
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สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
03ขั้นตอนที่ ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร

9

1. ตรวจสอบขอมูล

เมื่อยืนยันการกรอกขอมูลแลว ใหคลิกปุม                                เพื่อตรวจสอบขอมูลทั้งหมด

หมายเหตุ หลังจากนักเรียนสมัครเสร็จเรียบรอยแลว ใหนักเรียน รอผลตรวจสอบผลการอนุมัติใบสมัคร 

ภายใน 1-2 วัน

       - หากสถานะขึ้นวา อนุมัติ นักเรียนสามารถพิมพใบสมัครในขั้นตอนถัดไปได

       - หากสถานะขึ้นวา ไมอนุมัติ ใหนักเรียนเรงดำเนินการติดตอกับเจาหนาที่ 

         โดยติดตอผานทาง เพจ Facebook โรงเรียนทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห”

         โดยแจง ชื่อจริง-นามสกุล และ เลขที่ใบสมัคร เพื่อรับทราบคำชี้แจงการไมอนุมัติ

         และใหดำเนินการแกไขขอมูลหรือสงเอกสารประกอบเพิ่มเติมภายในวันที่กำหนด

         เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง

        - หากยังมีสถานะ ไมอนุมัติ หลังจากวันที่กำหนด นักเรียนจะไมมีชื่อในผูมีสิทธิ์สอบ

2. แกไขขอมูล

หากมีขอมูลใดผิดพลาด นักเรียนสามารถกลับไปแกไขขอมูลได โดยการคลิปที่ปุม

3. พิมพใบสมัคร

เมื่อสถานะของใบสมัครขึ้นวา อนุมัติ 

ให พิมพใบสมัคร บัตรประจำตัวผูสอบ และเอกสารหลักฐานทั้งหมด

โดยการคลิกที่ปุม          เพื่อดาวนโหลดเอกสารเก็บไว และคลิกที่ปุม          เพื่อสั่งพิมพ

รูป
ตัว

อย
าง

ปร
ะก

อบ
กา

รส
มัค

รเร
ียน
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สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

รูป
ตัว

อย
าง

ปร
ะก

อบ
กา

รส
มัค

รเร
ียน

ตัวอยางใบสมัคร

ตัวอยางบัตรประจำตัวผูเขาสอบ

และตองพิมพเอกสารหลักฐานอื่นที่ใชประกอบการสมัคร

โดยนักเรียนจะตองนำเอกสารทั้งหมด มายื่นในวันสอบ

รูป
ตัว

อย
าง

ปร
ะก

อบ
กา

รส
มัค

รเร
ียน
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สมัครย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6

11

รายละเอียดการรับย้ายเข้าระหว่างปี

ประเภทการรับยาย

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      จำนวน   13   คน

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3      จำนวน   42   คน

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร     จำนวน   4     คน

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนคณิตศาสตร - คอมพิวเตอร     จำนวน   2     คน

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนศิลปภาษา - ศิลปกรรม     จำนวน   2     คน

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนศิลปภาษา - ภาษาจีน     จำนวน   6     คน

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร    จำนวน   7     คน

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนศิลปภาษา - ศิลปกรรม   จำนวน   6     คน

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนศิลปทั่วไป    จำนวน   1     คน

หลักฐานการสมัคร

   - สำเนา ปพ.1 จากโรงเรียนเดิม หรือ สำเนา ปพ.6 ทุกภาคเรียน

   - สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน (รับรองสำเนาถูกตอง)

   - สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนาถูกตอง) 

   - สำเนาบัตรประชาชนผูปกครอง (รับรองสำเนาถูกตอง) 

   - รูปถายนักเรียน

ชวงเวลาการรับสมัคร

รับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนยายเขาระหวางป

   - วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ผานระบบสมัครเรียนออนไลน www.thungsukla.ac.th

   - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ วันที่ 17 มีนาคม 2565

ประกาศผล

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ( ทราบผลทันทีหลังจากการสอบสัมภาษณ )

มอบตัวนักเรียน

วันที่ 3 เมษายน 2565  

หมายเหตุ : หากไมมามอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือวาสละสิทธิ์

วัน เวลา ที่สอบสัมภาษณ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ( ผูปกครองตองเขาสัมภาษณกับนักเรียนดวย )

เงื่อนไขการรับยาย

   - ตอง มีผลการเรียนผานทุกรายวิชา 

   - ตอง ผานสัมภาษณ จากคณะกรรมการรับนักเรียนยายระหวางป



สมัครย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6

01ขั้นตอนที่ เข้าเว็บไซต์การสมัครเรียน

1. เขาเว็บไซตโรงเรียนทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห”

เขาสูเว็บไซต www.thungsukla.ac.th และคลิกเลือก ระบบรับสมัครเรียนออนไลน

12

คลิกปุม ระบบสมัครเรียนออนไลน

หรือ สแกน QR-CODE เพื่อเขาสูระบบรับสมัคร

ขอใหผูสมัครอานประกาศการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา 2565

และศึกษาคูมือการใชงานระบบไดเริ่มการสมัคร

คลิกที่ปุมนี้

เพื่อเขาสูระบบสมัครเรียน
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02ขั้นตอนที่ เลือกประเภทการสมัครและกรอกข้อมูล

1. เลือกประเภทการสมัคร

เมื่อเขาสูระบบการรับสมัครออนไลน ใหเลือกประเภทการสมัคร

      - ใหเลือกระดับชั้นที่ตองการยายเขาเรียนในปการศึกษา 2565

2. กรอกขอมูลเพื่อยืนยันตัวตน

- เลือกกรอกขอมูล เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง (Passport)

- กรอกขอมูล วัน/เดือน/ปเกิด ของผูสมัคร

- คลิกเลือก 



สมัครย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6

2. กรอกขอมูลพื้นฐานผูสมัคร

- ขอมูลนักเรียน

- ขอมูลผูปกครอง

- ขอมูลที่อยูบาน (สำหรับสมัครยายเขาเรียน ม.2 และ ม.3 )

14
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3. กรอกขอมูลการศึกษา

กรณีสมัครยายเขาระดับชั้น ม.2 และ ม.3

      - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตองใสเกรดเฉลี่ยสะสมใหตรงกับใบ ปพ.1 ที่ใชในการสมัครเรียน

กรณีสมัครยายเขาระดับชั้น ม.5 และ ม.6

      - จังหวัด เลือกที่อยูนักเรียนอยูในหรือนอกจังหวัดชลบุรี

      - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตองใสเกรดเฉลี่ยสะสมใหตรงกับใบ ปพ.1 ที่ใชในการสมัครเรียน

      - เกรดเฉลี่ยกลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิศาสตร กลุมวิชาศิลปะ   

        ตองใสเกรดเฉลี่ยของแตละกลุมวิชาใหตรงกับใบ ปพ.1 ที่ใชในการสมัครเรียน โดยนักเรียนสามารถ

        ดูไดจากดานหลังใบ ปพ.1 ของนักเรียน

ตัวอยาง

สำหรับกรอกชอง กลุมวิชาคณิตศาสตร

สำหรับกรอกชอง กลุมวิชาวิทยาศาสตร

สำหรับกรอกชอง กลุมวิชาศิลปะ

สำหรับกรอกชอง เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
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ตัวอยางรูปถายชุดนักเรียน

4. แนบเอกสารประกอบการสมัคร

      ใหนักเรียนดำเนินการแนบเอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร ดังนี้

      1. รูปผูสมัคร  ตองเปนไฟลภาพถายชุดนักเรียนเทานั้น

      

      2. สำเนาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1  ตองเปนไฟลภาพที่คมชัด เห็นขอมูลอยาง

ครบถวนและชัดเจน และรับรองสำเนาถูกตอง โดยแนบไฟลมาทั้ง ดานหนาและดานหลัง

      หากนักเรียนยังไมไดเอกสารผลการเรียน ปพ.1 ใหนักเรียนแนบ สำเนาแบบรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนรายบุคคล ปพ.6 ที่แสดงผลการเรียนของนักเรียนในแตละภาคเรียน โดยจะตองแนบ

ไฟลมาใหครบ ทุกภาคเรียน และรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ

       หมายเหตุ กรณีนักเรียนยาย จะตองไมมีผลการเรียน 0 ร มส มผ โดยเด็ดขาด หากพบวา

ยังมีผลการเรียนที่ไมผานจะถือวา ไมมีสิทธิ์สมัครยายเขาระหวางปทันที

      3. สำเนาทะเบียนบานนักเรียน ตองรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐาน

      4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน ตองรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐาน

      5. สำเนาบัตรประชาชนผูปกครอง ตองรับรองความถูกตองของเอกสารหลักฐาน

ตัวอยาง เอกสาร ปพ.1 ดานหนา ตัวอยาง เอกสาร ปพ.1 ดานหลัง
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ตัวอยาง เอกสาร ปพ.6
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03ขั้นตอนที่ ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์ใบสมัคร

1. ตรวจสอบขอมูล

เมื่อยืนยันการกรอกขอมูลแลว ใหคลิกปุม                                เพื่อตรวจสอบขอมูลทั้งหมด

หมายเหตุ หลังจากนักเรียนสมัครเสร็จเรียบรอยแลว ใหนักเรียน รอผลตรวจสอบผลการอนุมัติใบสมัคร 

ภายใน 1-2 วัน

       - หากสถานะขึ้นวา อนุมัติ นักเรียนสามารถพิมพใบสมัครในขั้นตอนถัดไปได

       - หากสถานะขึ้นวา ไมอนุมัติ ใหนักเรียนเรงดำเนินการติดตอกับเจาหนาที่ 

         โดยติดตอผานทาง เพจ Facebook โรงเรียนทุงศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห”

         โดยแจง ชื่อจริง-นามสกุล และ เลขที่ใบสมัคร เพื่อรับทราบคำชี้แจงการไมอนุมัติ

         และใหดำเนินการแกไขขอมูลหรือสงเอกสารประกอบเพิ่มเติมภายในวันที่กำหนด

         เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง

        - หากยังมีสถานะ ไมอนุมัติ หลังจากวันที่กำหนด นักเรียนจะไมมีชื่อในผูมีสิทธิ์สอบ

2. แกไขขอมูล

หากมีขอมูลใดผิดพลาด นักเรียนสามารถกลับไปแกไขขอมูลได โดยการคลิปที่ปุม

3. พิมพใบสมัคร

เมื่อสถานะของใบสมัครขึ้นวา อนุมัติ 

ให พิมพใบสมัคร บัตรประจำตัวผูสอบ และเอกสารหลักฐานทั้งหมด

โดยการคลิกที่ปุม          เพื่อดาวนโหลดเอกสารเก็บไว และคลิกที่ปุม          เพื่อสั่งพิมพ
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ตัวอยางใบสมัคร

ตัวอยางบัตรประจำตัวผูเขาสอบ

และตองพิมพเอกสารหลักฐานอื่นที่ใชประกอบการสมัคร

โดยนักเรียนจะตองนำเอกสารทั้งหมด มายื่นในวันสอบสัมภาษณ
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