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ระเบียบการสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ
โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้าหนึง่ สตูลวิทยา” ประจ้าปี 2565
………………………………………………..
ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ได้จัดทาโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรนาหนึง่ สตูลวิทยา”
ประจาปี 2565 เพื่อให้นักเรียนในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่สนใจได้ทดสอบ
ความรู้ความสามารถของตนเองใน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา
และวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี
1. เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้ทดสอบความสามารถ
ทางวิชาการและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชันทีส่ ูงขึน
2. เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงผลการประเมินด้านการเรียนของนักเรียน
3. เพื่อชิงทุนการศึกษาและรับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคณ
ุ
4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับทุนความสามารถพิเศษด้าน
การเรียน (ทุนยกเว้นค่าบารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา ห้องเรียนปกติ) จานวนระดับชันละ 10 ทุน
1. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2564
ที่สนใจทดสอบความรู้ความสามารถตนเอง ในพืนทีจ่ ังหวัดสตูลและใกล้เคียง
2. รับระเบียบการสมัครและการสมัคร
1. รับระเบียบการสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสตูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
หรือ Download ระเบียบการสมัครได้ที่ http://www.stw.ac.th
2. วิธีการสมัครและชาระเงิน
2.1 สมัครด้วยตนเองหรือผูป้ กครองเป็นผู้สมัคร หรือในนามของโรงเรียนที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ โดยสามารถยื่น
ใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (อาคาร 1) ตังแต่วันที่ 24 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
2.2 นักเรียนหรือผู้ปกครองสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดและขันตอนทีป่ รากฏในเว็บไซต์
http://www.stw.ac.th โดยโอนเงินค่าสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เลือกเมนู จ่ายบิล ไปยัง พิมพ์เลข
81850 ในช่องค้นหา เลือกบัญชี โรงเรียนสตูลวิทยา(81850) จากนันพิมพ์ เลขประจ้าตัวประชาชน ชื่อผู้สมัคร จ้านวน
เงินค่าสมัคร กดถัดไป นักเรียนสามารถตรวจสถานะการชาระเงินทางเว็บไซต์ http://www.stw.ac.th ในวันถัดไป
3. ค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท
3. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 นักเรียนทีส่ มัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสตูลวิทยา ต้องเตรียมหลักฐานดังนี
1. ใบสมัครตามแบบโรงเรียนสตูลวิทยา
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาทีส่ ังกัด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครในนามของโรงเรียนและนักเรียน
โรงเรียนสตูลวิทยาไม่ต้องใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน)
3. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.2 นักเรียนทีส่ มัครทางเว็บไซต์ http://www.stw.ac.th ให้นักเรียนนาใบรับรองการเป็นนักเรียนและ
บัตรประจาตัวประชาชนมายืนยันในวันสอบ
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4. ปฏิทินการด้าเนินการ
วันที่ เดือน ปี
24 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์
2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
20 กุมภาพันธ์ 2565
22 กุมภาพันธ์ 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรม
รับระเบียบการและสมัครสอบ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสตูลวิทยา
หรือ Download ระเบียบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์
http://www.stw.ac.th
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบผ่านทางเว็บไซต์ http://www.stw.ac.th
และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา
สอบข้อเขียน
- ชันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอบเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
- ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ประกาศผลการทดสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://www.stw.ac.th
และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา
รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

5. สนามสอบแข่งขัน
โรงเรียนสตูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
6. ระเบียบการสอบแข่งขัน
1. แบบทดสอบระดับชันประถมศึกษาครอบคลุมเนือหาถึงระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 และ
แบบทดสอบระดับชันมัธยมศึกษาครอบคลุมเนือหาถึงระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
2. ผลการแข่งขันถือคะแนนสูงสุดเป็นสาคัญ ถ้ากรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ตามลาดับ
7. ตารางสอบ
เวลาสอบ

ระยะเวลา

09.00 – 12.00 น.

180 นาที
รวม

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

จ้านวนข้อ
20
20
20
20
20
100

คะแนน
30
30
20
20
20
120

8. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ Pre- Test “เพชรน้าหนึ่งสตูลวิทยา” ประจาปี 2565 นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี
1. ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนสตูลวิทยาหรือ ผ่านทางเว็บไซต์
http://www.stw.ac.th
2. แต่งกายชุดนักเรียนและนาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน(เฉพาะนักเรียนที่สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ให้
น้าใบรับรองการเป็นนักเรียน) แสดงก่อนเข้าสอบ มิฉะนันจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบนาปากกานาเงิน หรือ ปากกาดา ดินสอ 2B และยางลบ เข้าห้องสอบเท่านัน
4. ห้ามนาเครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาดิจิตอลที่มรี ะบบเครื่องคิดเลขเข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด
5. ห้ามผูเ้ ข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
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6. ห้ามผูเ้ ข้าสอบนาข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
7. กรณีเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและนักเรียนจะไม่มีสทิ ธิ์เรียกเงินคืนและนาข้อสอบ
ไปทาเองไม่ได้
8. กรณีขาดสอบจะถือว่านักเรียนไม่ประสงค์เข้าสอบ และนักเรียนจะไม่มสี ิทธิเ์ รียกเงินคืนและนาข้อสอบไปทาเอง
ไม่ได้
9. รางวัลที่ได้รับ
1. เงินรางวัลและเกียรติบัตรในแต่ละระดับชัน
1.1 ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4
- ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา
1.2 ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 5
- ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา
1.3 ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6
- ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา
1.4 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา
1.5 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา
1.6 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา

2,000 บาทและเกียรติบัตร
1,500 บาทและเกียรติบัตร
1,000 บาทและเกียรติบัตร
2,000 บาทและเกียรติบัตร
1,500 บาทและเกียรติบัตร
1,000 บาทและเกียรติบัตร
3,000 บาทและเกียรติบัตร
2,500 บาทและเกียรติบัตร
2,000 บาทและเกียรติบัตร
2,000 บาทและเกียรติบัตร
1,500 บาทและเกียรติบัตร
1,000 บาทและเกียรติบัตร
2,000 บาทและเกียรติบัตร
1,500 บาทและเกียรติบัตร
1,000 บาทและเกียรติบัตร
3,000 บาทและเกียรติบัตร
2,500 บาทและเกียรติบัตร
2,000 บาทและเกียรติบัตร

2. เกียรติบัตรคะแนนรวมในแต่ละระดับชัน ดังนี
2.1 รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1
2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
2.4 ร้อยละ 50 ของนักเรียนทีเ่ ข้าแข่งขันแต่ละระดับชัน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดงและชมเชย (อัตราส่วน 1 : 2 : 3 : 4)
3. เกียรติบัตรรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 แยกรายวิชา แยกระดับชัน
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4. นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรรับรางวัลในงาน “STW OPEN HOUSE 2021 บานบุรี วิชาการ”
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนสตูลวิทยา
5. โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ลาดับตังแต่ 1 – 50 เพื่อประกอบการพิจารณารับทุน
ความสามารถพิเศษด้านการเรียน (ทุนยกเว้นค่าบารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ม.1 – 3 ห้องเรียนปกติ) จานวน 10 ทุน
เข้าเรียนต่อในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2565 ต่อไป
6. โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ลาดับตังแต่ 1 – 50 เพื่อประกอบการพิจารณารับทุน
ความสามารถพิเศษด้านการเรียน (ทุนยกเว้นค่าบารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ม.4 – 6 ห้องเรียนปกติ) จานวน 10 ทุน
เข้าเรียนต่อในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2565 ต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โรงเรียนสตูลวิทยา เบอร์โทร 074-711955
ครูเลิศศักดิ์ ประกอบชัยชนะ เบอร์โทร 081-2762679 , ครูภัทรกร หมาดฉิม เบอร์โทร 086-2980205
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ส่วนที่ 1
รหัสประจาตัวผูส้ มัคร …..........
เลขที่น่งั สอบ…………..
ห้องสอบที่……………..
ห้อง …………………...

ใบสมัครการทดสอบทางวิชาการ
โครงการ Pre – Test “เพชรน้าหนึ่งสตูลวิทยา”
ประจ้าปี 2565

_______________________________________________________________________________________
ชื่อ ด.ช. / ด.ญ………………….……………..สกุล…………………………
กาลังศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ……… มัธยมศึกษาปี ที่ ………
จากโรงเรียน………………………………..ตาบล………………………………
อาเภอ…………………………จังหวัด………………………………………….
ชื่อบิดา………………………………………โทรศัพท์……………………………..
ชื่อมารดา……………………………………โทรศัพท์……………………………..
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์……………………………………
ลงชื่อ ………………………………ผูส้ มัคร
(………………………………)
วันที่…..เดือน ............... พ.ศ. …………

สำหรับเจ้ำหน้ำทีก่ รอก
 ใบสมัคร
 ใบรับรองการเป็ นนักเรียน
 รูปถ่าย
……………………………………………………

 หลักฐานถูกต้อง
 หลักฐานไม่ถกู ต้อง
…………………………………………………..

ลงชื่อ…………………………
เจ้าหน้าที่รบั สมัคร
วันที่ …. / …….. / ……….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 2 สำหรับนักเรียน เก็บไว้ (บัตรเข้ำห้องสอบ)

บัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
โรงเรียนสตูลวิทยำ จังหวัดสตูล
ชื่อ – สกุล…………………………………….……

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้

รหัสประจาตัวผูส้ มัคร …..........
เลขที่น่งั สอบ…………..
ห้องสอบที่……………..
ห้อง …………………...
อาคาร ……

ลงชื่อ……………………………ผูส้ มัคร
ลงชื่อ……………………………เจ้าหน้าที่รบั สมัคร
วันที่ …. / ............ / ………….

ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้ำหน้ำที่



บัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบ
โรงเรียนสตูลวิทยำ จังหวัดสตูล
ชื่อ – สกุล……………………………………………

ติดรูปถ่าย
อาคาร
2
ขนาด 1 นิว้

รหัสประจาตัวผูส้ มัคร …..........
เลขที่น่งั สอบ…………..
ห้องสอบที่……………..
ห้อง …………………...
อาคาร ……

ลงชื่อ…………………………..ผูส้ มัคร
ลงชื่อ…………………………..เจ้าหน้าที่สมัคร
วันที่ …. / ............ / ………….

