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คูมือการสมัครสอบ
Booking an Exam

• Login คลิกที่ลิงคนี้: https://bit.ly/3CTUyWM
• เจอหนาแรก (DashBoard) คลิกเลือกแถบบน “Public Venues & Remote Exams” หรือ คลิก
เลือก “Remote Exam”
• คลิกเลือก Territory ใหเปน “Thailand”
• คลิกเลือก “Practical Exams”
• ในชอง Assessment type คลิกเลือก “Remote”
• เลือก Date range ที่ทานตองการ
• ใส “รายการสรุป” นักเรียนของทาน
** กอนที่จะทำขั้นตอนนี้ ทานตองทำ “รายการสรุป” นักเรียนทั้งหมดของทานใหเปนรูปแบบดังนี้
วิชา ________ เกรด ________ จำนวน ________ คน
ตัวอยางเชน :

วิชา Piano เกรด 1 จำนวน 3 คน
1. Jame Smith
2. John Smith
3. Linda Komi
วิชา Piano เกรด 3 จำนวน 2 คน
1. Kim Lang
2. Thomas Lim

- ตรงชอง “Access arrangements” ไมตองเลือกอะไร สามารถเวนไวไดเลย
- เพิ่มรายการ (เกรด, จำนวน) คลิก “+ Add more”
- ทำจนครบทั้งหมด
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• คลิกเลือก “Show available booking options” จากนั้นคลิก “Continue”
• หนาตางจะแสดงวันทีส
่ ง
 คลิป ใหทา นเลือก (Performance Grades & ARSM)
• ตรงนี้ถามี Filter ตองเอา Filter ออกโดยคลิก “X” ที่ Filter ตรงตำแหนง Acticate ﬁlters
• คลิก “Apply” เพื่อดูวันที่มีใหเลือก
• หากเลือกวันเดียวกันหมด สำหรับนักเรียนทุกคนของแตละรายการ (วิชา, เกรด, จำนวน)
ใหเลือก “All candidates” (หนาจอจะมี 2 สวน คือ สวนบนเปน “All candidates” กับ สวนลาง
เปน “Select candidates individually”)
• หากเลือกวันแตกตางกัน สำหรับนักเรียนแตละคน ใหเลือก “Select candidates individually”
คลิก “Select” ตรงวันทีต
่ อ
 งการ แลวจะมีรายการนักเรียนแตละคนมาใหวา จะเลือกใคร ใสวน
ั ไหน
โดย คลิกที่ “ ”
• ทำจนครบทุกคนแลว คลิก “Next” ที่ดานลางสุด
• ตอไปจะเปนขั้นตอนที่ตองใสรายละเอียดนักเรียนแตละคน (ไมตองใส Contact ID)
• ใหคลิกที่ “

This candidate does not have a Contact ID”

• หนาตางจะขึ้นมาใหใส ชื่อ, นามสกุล, ปเกิด เดือน วัน, เพศ, Presenter, Email address
(ใส Email address ของโรงเรียน, ครู หรือผูปกครอง)
• ตรง Presented by ใหกรอกชื่อครู หรือชื่อโรงเรียน ที่ตองการใหโชวอยูในใบ Certiﬁcate
• กรอกรายละเอียดของนักเรียนใหครบ และตรวจสอบความถูกตอง
• คลิกที่ “

I have read and undertake to abide by the .....”

• ทำครบทุกคน แลวคลิก “Submit and pay” ที่ดานลางสุด
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• เขาหนา Summary
• กรอกที่อยู
• ใส 15% Discount Code = “ABPG15TH” และ คลิก “Add”
• ตรวจสอบราคา
• คลิก “Conﬁrm”
• เขาสูหนาตางการชำระเงิน
• เลือกชนิดของบัตรเครดิต (VISA, MasterCard) หรือ Paypal
• กรอกรายละเอียด
• คลิก “Conﬁrm”
• คลิก “Pay”
• จะเห็นคำวา “Thank you” แสดงวาเสร็จเรียบรอยแลว
• ทานจะไดรับ Email ในการ Conﬁrm

• หากตองการเขาไปดูใหม ใหเขาไปที่ Login, เพื่อเขาไปสูหนาแรก (DashBoard)
-

จะเห็น My Booking
คลิก “Booking Detail” จะเจอรายละเอียด
ถาหากตองการยกเลิก ใหคลิกที่ “ถังขยะ”
ถาหากตองการดูรายละเอียดในแตละคน คลิก “ ••• ”
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