
 

 

 



   

   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   

คู่มือระบบรับสมัครนักเรียนสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ผ่านระบบออนไลน์ 

ข้อตกลงก่อนการลงทะเบียนสมัครสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

1. ผู้สมัครสอบควรใชเ้บราเซอร์ที่ทันสมัยและมีการปรับรุ่นอย่างสม่่าเสมอ 
2. หากข้อมลูผูส้มัครสอบทีผู่้สมัครสอบบันทึกในระหวา่งการดา่เนินการสมัครสอบ ไม่ตรงกับความเป็นจริง  
ไม่ถูกต้อง หรอืผู้สมัครสอบให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ โรงเรยีนขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิ่จารณานักเรยีนเข้าศกึษา 
3. หลังจากผู้สมัครสอบท่าการกรอกขอ้มูลลงระบบเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องพิมพ์ใบสมัครสอบ  
แล้วอัปโหลดไฟล์เอกสารทกุชนิดเข้าในระบบ  หากผูส้มัครสอบมีคุณสมบัตผิ่านเกณฑ์ตามประเภททีส่มัคร 
โรงเรียนจะด่าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ โดยจะออกเลขประจ่าตัวสอบให้ และผู้สมัครสอบสามารถ 
พิมพ์บัตรประจ่าตวัสอบเขา้ห้องสอบได้  
4. ข้อมูลที่ผูส้มัครสอบกรอกในแต่ละหน้าทั้งหมดจะยงัไม่มีการบันทกึ จนกว่าจะจบขั้นตอนการสมัครสอบ 
5. การกระทา่ใดซึ่งผู้ใชไ้ดก้ระท่าขึ้นให้เกดิมีอันตรายต่อระบบ โรงเรยีนจะด่าเนินคดีตามกฏหมายใหถ้ึงที่สดุ 

 
   

ขั้นตอนการสมัครสอบ 

 1. เปิด Google Chrome      > เข้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
  

https://admission.samsenwit.ac.th/ 
        

 

    ศึกษาขั้นตอนการสมัคร ประกาศ  คู่มือการสมัคร  คุณสมบัตินักเรียนแต่ละประเภท/กลุ่มการเรียน 

 
  



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

2. คลิกเมนู สมัครสอบ > เลือกระดับชั้น > คลิกปุม่ ถัดไป 

   
 

 

> เลือกประเภท/กลุม่การเรียน >  คลิกปุ่ม ถัดไป 
 

   
 

  

1 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

3. ศึกษา“ข้อตกลงก่อนการลงทะเบียนสมัครสอบ”  > 
     ข้าพเจ้ายอมรับในกฎเกณฑ์ต่างๆ ข้างต้นทุกประการ  > ถัดไป 

 
 
 

     

4. กรอกข้อมูลการสมัครสอบ“ข้อมูลนักเรียน-ข้อมูลทั่วไป”  >  คลิกปุ่ม ถดัไป 

 
 

 

  



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

5. กรอกข้อมูล“ข้อมูลนักเรียน-ข้อมูลการศึกษา”  >  ถัดไป 

  พิมพ์ชื่อโรงเรียนลงไปในช่อง สถานศึกษา โดยไม่ต้องมีค่าว่าโรงเรียน > คลิก   

 
 

ตัวอย่าง  พิมพ์ “สาธิตมหาวิทยาลัย” เมื่อคลิกค้นหา  จะเกิดหน้าต่างแสดงรายช่ือโรงเรียน 
เลื่อนหา > แล้วคลิกเลือกโรงเรียน  > คลิก บันทกึ 

 
 

 
   

  



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

 ถ้าไม่พบชื่อโรงเรียน ให้พิมพ์ “อื่นๆ”  จะเกิดหน้าต่างแสดงประเภทอื่นๆขึ้นมาให้เลือก 
 อื่นๆ (โรงเรียนเดิมอยู่ต่างจังหวัด) 
 อื่นๆ (โรงเรียนเดิมอยู่นอกเขตพญาไทและอยู่ในกรุงเทพมหานคร) 
 อื่นๆ (โรงเรียนเดิมอยู่ในเขตพญาไท) 

 

 
 
6. คลิกเลือก “สถานภาพ”    
  ก่าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 / มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / มธัยมศกึษาปีที่ 3 
  จบการศึกษาเทียบเทา่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 / มัธยมศึกษาปีที่ 3 

   
 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

 ถ้าจบการศึกษาแล้ว  ต้องพิมพ ์ปีการศึกษา(พ.ศ.) ที่จบการศึกษา >   

 
 

พิมพ ์ ผลการเรียน เป็นเกรดหรือร้อยละ (ทศนิยม 2ต่าแหน่ง) 

 
 

 
 

  



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

7. กรอกข้อมูล“ข้อมูลนักเรียน-ข้อมูลตามส่าเนาทะเบียนบ้าน”  >  ถัดไป  

  
*กรณีไม่มีข้อมูล > ให้ใส่เคร่ืองหมาย -  

 

“ข้อมูลนักเรียน-ข้อมูลทีอ่ยู่อาศัยปัจจุบัน”   คลิกเลือก   
 ใช้ที่อยู่ตามส่าเนาทะเบียนบ้าน    หรือ     กรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน    



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

  8. กรอกข้อมูล “ข้อมูลบิดา-ข้อมูลทั่วไป”  >  ถดัไป  

 
 

9. เกิดหน้าต่าง “ลงทะเบยีนเสร็จสิ้น”  จะมีเลขที่ใบสมัครของนักเรียน > พิมพ์หน้านี ้(ถ้ามีPrinter) 
       กรณีไม่ต่อPrinter  ควรจด“เลขที่ใบสมัคร” 

 
10.  คลิก  “เข้าสูร่ะบบ”  

 
 

 

  



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

11.  เมื่อคลิก  “เข้าสู่ระบบ”   จะเกิดหน้าต่าง “เข้าสู่ระบบผู้สมัครสอบ”   
     > กรอก เลขที่ใบสมัคร และ เลขประจ่าตัวประชาชน 13 หลัก  >  คลิก ถัดไป 

 
 

   

จะเข้าสู่หน้าแรก  ที่แสดงสถานะเข้าระบบของผู้สมัคร (แสดงเลขที่ใบสมัครและชื่อผู้สมัคร) 

 
 

*** หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกเมนู “แก้ไขข้อมูล”  
 การแก้ไขขอ้มูลทีก่รอกไปแลว้ (ต้องท่าก่อนที่จะส่งไฟล์เอกสารให้คณะกรรมการ) 

 

12. การพิมพ์ใบสมัคร คลิกเมนู “ตรวจสอบสถานะ”   > คลิก “พิมพใ์บสมคัรสอบ”  

 
     

จะเกิดไฟล์ใบสมัครที่เป็นประเภท PDF  

> พิมพ์ใบสมัคร > ตดิรูปถ่าย > ลงชื่อผูส้มัครและผู้ปกครอง  
>>> จัดเตรียมไฟล์เอกสารหลักฐานการสมัครทุกชนิด เพื่ออัปโหลด 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

ตัวอย่างใบสมัคร ที่พิมพ์จากระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

 
    

พิมพ์ > ติดรูปถ่าย > ลงชื่อผู้สมัคร > ลงชื่อผู้ปกครอง > สแกนอัพโหลดน่าส่งพร้อมหลักฐานการสมคัร 
 
 
 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

การอัปโหลดไฟลเ์อกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
***จัดเตรียมไฟล์เอกสารหลักฐานทุกอย่างให้พร้อม แล้วอัปโหลดในครั้งเดียว*** 

ไฟล์ต้องเป็นนามสกุล .jpg หรือ .jpeg และมีขนาดไม่เกิน 2MB เท่านั้น 
   

13. ที่หน้าต่าง “ตรวจสอบสถานะ” >  คลิก “อัปโหลดหลักฐานการศึกษา”  

 
   

 
     
   

 

 

 

 

 

กรุณาเตรียมหลักฐานทุกอย่างให้พร้อม แล้วอัปโหลดในครั้งเดียว 
   

เมื่อผูส้มัครสอบอัปโหลดข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรืออปัโหลดใหม่ได้  
จนกว่าคณะกรรมการรับสมัครจะพิจารณาหลกัฐานแล้วเสร็จ 

ไฟล์รูปภาพเอกสารการสมัครต้องลงชือ่รับรองส่าเนาถูกต้องทุกแผ่น 
ไฟล์ต้องเป็นนามสกุล .jpg หรือ .jpeg และมขีนาดไม่เกิน 2MB เท่านั้น 

   

   

 ขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์  
1. คลิก   เลือกไฟล์  
ทีละรายการ จนครบทุกรายการ 
(ตามประเภทที่สมัคร) 
*กรณีหลักฐานผลการเรียนมีมากกว่า 1 หน้า 
ให้จัดอยู่ในหน้าเดียวกัน 
2. คลิก   ยืนยันและอัปโหลดหลักฐาน 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

 
 
 
 
 
 

 

 

ประเภท 
คุณสมบัติ 

(ทุกโครงการต้องส่งหลักฐานการสมัคร โดยการอัพโหลดไฟล์เข้าในระบบ) 

 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
 คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี 
 และสิ่งแวดล้อม 
 (Enrichment Science  
 Classroom : ESC) 

 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร(ติดรูปถ่ายและลงชื่อนักเรียน+ผู้ปกครอง) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อนักเรียน) 
 3. หลักฐานการศึกษา (จบ ป.6 หรือก าลังศึกษาอยู่ ป.6) 
 4. ผลการเรียน ป.4 และ ป.5 (รวม 4 ภาคเรียน) 
    เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา : ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 
 5. รูปถ่ายผู้สมัครแต่งเครื่องแบบนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน) 
 ***ใบน าส่งและรับรองเอกสารการสมัครสอบ*** 

 ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์- 
 วิทยาศาสตร์ 
 (Mathematics and Science 
 Enrichment Program: MSEP) 

 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร(ติดรูปถ่ายและลงชื่อนักเรียน+ผู้ปกครอง) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อนักเรียน) 
 3. หลักฐานการศึกษา (จบ ป.6 หรือก าลังศึกษาอยู่ ป.6) 
 4. ผลการเรียน ป.4 และ ป.5 (รวม 4 ภาคเรียน) 
    เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา : ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 
 5. รูปถ่ายผู้สมัครแต่งเครื่องแบบนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน) 
 ***ใบน าส่งและรับรองเอกสารการสมัครสอบ*** 

 โครงการ  English Program 
 (EP) 

 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร(ติดรูปถ่ายและลงชื่อนักเรียน+ผู้ปกครอง) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อนักเรียน) 
 3. หลักฐานการศึกษา (จบ ป.6 หรือก าลังศึกษาอยู่ ป.6) 
 4. ผลการเรียน ป.4 และ ป.5 (รวม 4 ภาคเรียน) 
 >เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา : ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 
 >เฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกวิชา : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 5. รูปถ่ายผู้สมัครแต่งเครื่องแบบนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน) 
 ***ใบน าส่งและรับรองเอกสารการสมัครสอบ*** 

   

 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2564 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  ประเภท 
คุณสมบัติ 

(ทุกโครงการต้องส่งหลักฐานการสมัคร โดยการอัพโหลดไฟล์เข้าในระบบ) 

->ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     
 (Enrichment Program of Science   
 Mathematics Technology  
 and Environment : ESMTE) 
    

->ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-  
 วิทยาศาสตร์  (Mathematics and    
 Science Enrichment Program : 
 MSEP) 
    

->โครงการ  English Program 
 (EP) กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์  

   

 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร(ติดรูปถ่ายและลงชื่อนกัเรียน+ผู้ปกครอง) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(หน้าแรกและหน้าท่ีมชีื่อนกัเรียน) 
 3. หลักฐานการศกึษา (จบ ม.3 หรือก าลังศึกษาอยู่ ม.3) 
 4. หลักฐานผลการเรียน ม.1 ถึง ม.3 (รวม 5 ภาคเรียน) 
     4.1 เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
     4.2 เฉลี่ยสะสมรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
     4.3 เฉลี่ยสะสมรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
     4.4 เฉลี่ยสะสมรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 5. รูปถ่ายผู้สมัครแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน) 
 ***ใบน าส่งและรับรองเอกสารการสมัครสอบ*** 

->โครงการ  English Program 
 (EP) กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ 

 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร(ติดรูปถ่ายและลงชื่อนกัเรียน+ผู้ปกครอง) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(หน้าแรกและหน้าท่ีมชีื่อนกัเรียน) 
 3. หลักฐานการศึกษา (จบ ม.3 หรือก าลังศึกษาอยู่ ม.3) 
 4. หลักฐานผลการเรียน ม.1 ถึง ม.3 (รวม 5 ภาคเรียน) 
   4.1 เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
   4.2 เฉลี่ยสะสมรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
   4.3 เฉลี่ยสะสมรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
 5. รูปถ่ายผู้สมัครแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน) 
 ***ใบน าส่งและรับรองเอกสารการสมัครสอบ*** 

->โครงการ  English Program 
 (EP) กลุ่มการเรียนภาษาต่างประเทศ 

 

 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร(ติดรูปถ่ายและลงชื่อนกัเรียน+ผู้ปกครอง) 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน(หน้าแรกและหน้าท่ีมชีื่อนกัเรียน) 
 3. หลักฐานการศึกษา (จบ ม.3 หรือก าลังศึกษาอยู่ ม.3) 
 4. หลักฐานผลการเรียน ม.1 ถึง ม.3 (รวม 5 ภาคเรียน) 
   4.1 เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
   4.2 เฉลี่ยสะสมรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ : ไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
5. รูปถ่ายผู้สมัครแต่งเคร่ืองแบบนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน) 
 ***ใบน าส่งและรับรองเอกสารการสมัครสอบ*** 

 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2564 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

    

  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ้ามี)   ***  กรณีไม่มีชื่อบิดา  ให้แนบส่าเนาสูติบัตรแทน 

  ถ้าไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ ให้ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์  (ดูประกาศเรือ่งแนวปฏิบัติ) 
   

 

 โปรดอ่านและให้ความส่าคัญ 
     

** ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหลักฐานข้างต้นที่ได้น่าเข้าสู่ระบบรับสมัครนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากทาง
โรงเรียนพบว่าหลักฐานดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เปน็ความจริง ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้โรงเรียนตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนทุกประเภท พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด * 
   
 
 
  

  สรุปขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 กรอกข้อมูลสมัครในระบบ >พิมพ์ใบสมัคร >ติดรูปถ่าย >ลงลายมือชื่อผู้สมัคร+ผู้ปกครอง        
 อัปโหลดไฟล์รูป > ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครทุกอย่างเข้าในระบบ  
 คณะกรรมการรับสมคัรนักเรียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร  
 ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบ (ออกเลขประจ่าตัวสอบ)  
 พิมพ์บตัรประจ่าตัวสอบ  >ติดตามข่าวประกาศเกี่ยวกับการสอบ>เข้าสอบตามก่าหนดเวลา 

    
    

สรุปขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
 

 

 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

การพิมพ์บัตรประจ่าตัวสอบ  ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

  1. เข้าสูร่ะบบผู้สมัคร > พิมพ์เลขที่ใบสมัคร หรือเลขประจ่าตัวสอบ และ เลขประจ่าตัวประชาชน 13 หลัก > 
คลิก ถัดไป  

    
 

   

   เมื่อ เข้าสูร่ะบบผู้สมัคร แถบสถานะจะแสดง “เลขที่ใบสมัครและชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร”  

 
 

 

  2. คลิก“ตรวจสอบสถานะ” >จะเกิดหน้าต่างแสดงข้อมูลผู้สมัคร >คลิกพมิพ์บัตรประจ่าตัวสอบ   

 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

 3. เกิดหน้าจอแสดง “บตัรประจ่าตัวสอบ” (ขนาดA4)  > สามารถดาวน์โหลด(save)  หรือ พิมพไ์ด้เลย 

     เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ (Printer) 

ตัวอย่างบัตรประจ่าตัวสอบ 

 
 

ติดต่อ – สอบถาม - ให้ค่าแนะน่า 
    

  
 

     งานประชาสัมพันธ์       02-2791992 , 02-2792429 , 02-2797124  ต่อ  0 , 117 , 222 
     กลุม่บริหารวิชาการ       02-2791992 , 02-2792429 , 02-2797124  ต่อ  138 
     English Program        02-2791992 , 02-2792429 , 02-2797124  ต่อ  126  หรือ 02-3571142 

     e-Mail แจ้งปัญหาระบบรับสมัคร   >   admission@samsenwit.ac.th 
 

 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
132/11 ถ.พระราม6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

http://www.samsenwit.ac.th/ 



 

 คู่มือการสมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์  

การแก้ไขข้อมูลนักเรียน  (ท่าได้ก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) 

 การแก้ไขข้อมูลทีก่รอกไปแล้ว (ต้องท่ากอ่นที่จะส่งไฟล์เอกสารให้คณะกรรมการ)   
   

1.  เมื่อคลิก  “เข้าสู่ระบบ”   จะเกิดหน้าต่าง “เข้าสู่ระบบผู้สมัครสอบ”   
     > กรอก เลขที่ใบสมัคร และ เลขประจ่าตัวประชาชน 13 หลัก  >  คลิก ถัดไป 

 
   

จะเข้าสู่หน้าแรก  ที่แสดงสถานะเข้าระบบของผู้สมัคร (แสดงเลขที่ใบสมัครและชื่อผู้สมัคร) 

   
 

2. หากต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกเมนู “แก้ไขข้อมูล”    

 
     

3. จะเกิดหน้าต่างข้อมูลทีละรายการ นักเรียนสามารถพิมพ์แก้ไขข้อมูลทีละรายการได้เลย 
 

***ภายหลังการประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบ  ผู้สมัครจะไมส่ามารถแก้ไขข้อมูลได้*** 
   

ติดต่อ กลุ่มบริหารวิชาการ : 02-2782997 ,   ระบบการสมัคร e-Mail : admission@samsenwit.ac.th   


