
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา 
เร่ือง โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน ้าหนึ่งสตลูวิทยา”  

ระดับชั นประถมศึกษา ประจ้าปี ๒๕๖๕ 
 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้จัดท าโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน  าหนึ่งสตูลวิทยา” 
ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ที่สนใจได้ทดสอบความรู้ความสามารถ
ของตนเองใน ๕ รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา  
และวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี  
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ได้ทดสอบความสามารถทางวิชาการและ
เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั นที่สูงขึ น 
 ๒. เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึงผลการประเมินด้านการเรียนของนักเรียน  
 ๓. เพ่ือชิงทุนการศึกษาและรับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
 ๔. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับทุนความสามารถพิเศษด้านการเรียน (ทุนยกเว้นค่า
บ ารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ๓ ปีการศึกษา ห้องเรียนปกติ) จ านวน ๑๐ ทุน 
 คุณสมบัติ วันเวลาที่รับสมัคร และทดสอบ มีคุณสมบัติและวิธีการ ดังนี  
 ๑. ก าลังศึกษาชั นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. สมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดและขั นตอนที่ปรากฏในเว็บไซต์
โรงเรียนสตูลวิทยา http://www.stw.ac.th 
 ๓. วิธีการสมัคร 
 ๓.๑ สมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครองเป็นผู้สมัคร ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสตูลวิทยา 
 ๓.๒ นักเรียนหรือผู้ปกครองสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดและขั นตอนที่ปรากฏใน
เว็บไซต์ http://www.stw.ac.th โดยโอนเงินค่าสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT  
เลือกเมนู จ่ายบิล  ไปยัง กรอกเลข ๘๑๘๕๐ ในช่องค้นหา เลือกบัญชี โรงเรียนสตูลวิทยา(๘๑๘๕๐)  
กรอก เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้สมัคร จ้านวนเงินค่าสมัคร กดถัดไป นักเรียนสามารถตรวจสถานะการ
ช าระเงินทางเว็บไซต์ http://www.stw.ac.th  ในวันถัดไป 
 ๔. ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท สอบวัดความรู้จากข้อสอบวัดความพร้อมพื นฐานทางการเรียนของ
นักเรียนใน ๕ วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
 รับสมัคร  สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสตูลวิทยา 
    หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.stw.ac.th  
    วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 ก้าหนดการช้าระเงิน ผู้สมัครช าระเงินด้วยตนเองหรือโอนเงินค่าสมัครผ่านแอปพลิเคชัน 
    Krungthai NEXT ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 



 ประกาศห้องสอบ ประกาศห้องสอบทางเว็บไซต์ http://www.stw.ac.th  
    ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 ทดสอบวัดความรู้ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
    ณ โรงเรียนสตูลวิทยา 
 ประกาศผล  ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 การมอบรางวัล วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  
    ในงาน “STW OPEN HOUSE 2022 บานบุรี วิชาการ” 
      ๑. นักเรียนชั น ม.๑ และ ม.๒ ที่สอบได้ล าดับที่ ๑ – ๓  
      รางวัลที่ ๑ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
      รางวัลที่ ๒ จ านวน ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
      รางวัลที่ ๓ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
      ๒. นักเรียนชั น ม.๓ ที่สอบได้ล าดับที่ ๑ – ๓  
      รางวัลที่ ๑ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
      รางวัลที่ ๒ จ านวน ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
      รางวัลที่ ๓ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
     ๓. นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตร ดังนี  
     ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละระดับชั น  
     ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน  
     เหรียญทองแดงและชมเชย (๑ : ๒ : ๓ : ๔) 
     ๔. เกียรติบัตรรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ ๑ 
     แยกรายวิชา แยกระดับชั น  
      ๕. ทุนความสามารถพิเศษด้านการเรียน (ทุนยกเว้นค่าบ ารุง 
      การศึกษาตลอดหลักสูตร ม.๑ – ๓ ห้องเรียนปกติ)ส าหรับนักเรียน 
      ชั น ป.๖ จ านวน ๑๐ ทุนเข้าเรียนต่อในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 
 

 จึงประกาศเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองที่สนใจสมัครทดสอบ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
ให้ทราบทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
     ( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 


