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ระเบียบการสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ 

โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2563 
……………………………………………….. 

 

 ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวดัสตูล ได้จัดทำโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา”
ประจำปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ที่สนใจได้ทดสอบความรู้ความสามารถของ
ตนเองใน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้ทดสอบความสามารถทางวิชาการและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า
เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึงผลการประเมินด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 3. เพ่ือชิงทุนการศึกษาและรับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 
 4. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับทุนความสามารถพิเศษด้านการเรียน (ทุนยกเว้นค่าบำรุง
การศึกษาตลอดหลักสูตร ม.1-3 ห้องเรียนปกติ) จำนวน 10 ทุน 
 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่สนใจทดสอบความรู้
ความสามารถตนเอง ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลและใกล้เคียง 
 
2. รับระเบียบการสมัครและการสมัคร 
 1. รับระเบียบการสมัครได้ทีฝ่่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000  
หรือ Download ระเบียบการสมัครได้ที ่http://www.stw.ac.th/pretest/ 
 2. วิธีการสมัครและชำระเงิน 
      2.1 สมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครองเป็นผู้สมัคร หรือในนามของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ โดยสามารถยื่น
ใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (อาคาร 1) ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) 
 2.2 นักเรียนหรือผู้ปกครองสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดและข้ันตอนที่ปรากฏในเว็บไซต์ 
http://www.stw.ac.th/pretest/   พิมพ์ใบสมัคร (ใบ pay-in) ด้วยกระดาษขนาด A4 นำไปชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย 
เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แสดงต่อครูผู้คุมสอบในวันสอบ 
 3. ค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท 
 

3. หลักฐานการรับสมัคร 
 3.1 นักเรียนที่สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสตูลวิทยา ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ 
 1. ใบสมัครตามแบบโรงเรียนสตูลวิทยา 
 2. ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาท่ีสังกัด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครในนามของโรงเรียน) 
 3. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 3.2 นักเรียนที่สมัครทางเว็บไซต์ http://www.stw.ac.th/pretest/   ให้นักเรียนนำใบรับรองการเป็นนักเรียนและ 
บัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันในวันสอบ 
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4. ปฏิทินการดำเนินการ 

วันที่ เดือน ปี กิจกรรม 

21 ธันวาคม 2563 
- 

12 กุมภาพันธ์ 2564 

รับระเบียบการและสมัครสอบ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสตูลวิทยา 
หรือ Download ระเบียบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.stw.ac.th/pretest/ 

16 กุมภาพันธ์ 2564 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต ์
http://www.stw.ac.th/pretest/ 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา 

21 กุมภาพันธ์ 2564 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

1 มีนาคม 2564 
ประกาศผลการทดสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://www.stw.ac.th/pretest/ 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา 

11 มีนาคม 2564 รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ณ โรงเรียนสตูลวิทยา 
 
5. สนามสอบแข่งขัน 
 โรงเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 
6. ระเบียบการสอบแข่งขัน 
 1. แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
 2. ผลการแข่งขันถือคะแนนสูงสุดเป็นสำคัญ ถ้ากรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ตามลำดับ ถ้าเท่ากันทั้งหมดจะพิจารณาให้กับผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อน
เป็นผู้ได้รับรางวัล และกรณีผลการทดสอบรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมรายวิชา ถ้าคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้กับผู้ที่ม ี                       
เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้รับรางวัล 
 
7. ตารางสอบ 

เวลาสอบ ระยะเวลา วิชาที่สอบ จำนวนข้อ คะแนน 

09.00 – 10.10 น. 70 นาที 
คณิตศาสตร์ 30 30 
ภาษาไทย 30 30 

10.10 – 10.30 น. 20 นาที พัก 

10.30 – 12.00 น. 90 นาที 
วิทยาศาสตร์ 30 30 
ภาษาอังกฤษ 30 30 
สังคมศึกษา 30 30 

รวม 150 150 
 
8. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2563 
นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนสตูลวิทยาหรือ ผ่านทางเว็บไซต์ 
 http://www.stw.ac.th/pretest/ 
 2. แต่งกายชุดนักเรียนและนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน(เฉพาะนักเรียนที่สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ให้
นำใบรับรองการเป็นนักเรียน) แสดงก่อนเข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
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 3. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำปากกาน้ำเงิน หรือ ปากกาดำ ดินสอ 2B และยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น 
 4. ห้ามนำเครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาดิจิตอลที่มีระบบเครื่องคิดเลขเข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 5. ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
 6. ห้ามผู้เข้าสอบนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 7. กรณเีข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เรียกเงินคืนและนำข้อสอบ                      
ไปทำเองไม่ได้ 
 8. กรณีขาดสอบจะถือว่านักเรียนไม่ประสงค์เข้าสอบ และนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เรียกเงินคืนและนำข้อสอบไปทำเอง
ไม่ได้ 
 
9. รางวัลที่ได้รับ 
 1. เงินรางวัลและเกียรติบัตรในแต่ละระดับชั้น 
 1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 - ชนะเลิศ     ทุนการศึกษา  2,000  บาทและเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับ 1   ทุนการศึกษา  1,500  บาทและเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา   1,000  บาทและเกียรติบัตร 
 1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 - ชนะเลิศ     ทุนการศึกษา  2,000  บาทและเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับ 1   ทุนการศึกษา  1,500  บาทและเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา   1,000  บาทและเกียรติบัตร 
 1.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 - ชนะเลิศ     ทุนการศึกษา  3,000  บาทและเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับ 1   ทุนการศึกษา  2,500  บาทและเกียรติบัตร 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา   2,000  บาทและเกียรติบัตร 
 2. เกียรติบัตรคะแนนรวมในแต่ละระดับชั้น (นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน) ดังนี้ 
 2.1 รางวัลชนะเลิศ  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
 2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 
 2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 
 2.4 ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละระดับชั้น ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดงและชมเชย (1 : 2 : 3 : 4) 
 3. เกียรติบัตรรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 – 5 แยกรายวิชา แยกระดับชั้น  
 4. นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรรับรางวัลในงาน “STW OPEN HOUSE 2021 บานบุรี วิชาการ”                 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนสตูลวิทยา  
 5. โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ลำดับตั้งแต่ 1 – 50 เพ่ือประกอบการพิจารณารับทุน
ความสามารถพิเศษด้านการเรียน (ทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ม.1 – 3 ห้องเรียนปกติ) จำนวน 10 ทุน                       
เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   :  โรงเรียนสตูลวิทยา  เบอร์โทร  074-711955 
ครูเลิศศักดิ์  ประกอบชัยชนะ   เบอร์โทร  081-2762679  ,  ครูภัทรกร  หมาดฉิม   เบอร์โทร  086-2980205   
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 ใบสมคัร 
 ใบรบัรองการเป็นนกัเรียน 
 รูปถ่าย 

…………………………………………………… 

 หลกัฐานถูกตอ้ง 
 หลกัฐานไม่ถกูตอ้ง 

………………………………………………….. 
 
 

ลงชื่อ………………………… 
 เจา้หนา้ที่รบัสมคัร 

วนัที่  …. / …….. / ………. 

 
       
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ชื่อ  ด.ช. / ด.ญ………………….……………..สกลุ…………………………             ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีก่รอก 
อาย ุ    ……….ปี     ก าลงัศึกษา ชัน้ประถมศกึษาปีที่    ………  

จากโรงเรียน………………………………..ต าบล………………………………  
อ าเภอ…………………………จงัหวดั………………………………………….  
ชื่อบิดา………………………………………อาชีพ……………………………..  
ชื่อมารดา……………………………………อาชีพ……………………………..  
ที่อยู่ที่ติดต่อไดส้ะดวก………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………….  
โทรศพัท…์………………………………… 
 

                 ลงชื่อ ………………………………ผูส้มคัร          

                                    (………………………………) 
                             วนัที่…..เดือน  ...............  พ.ศ. ………… 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   

 ส่วนที ่2  ส ำหรับนักเรียน เก็บไว้ (บตัรเข้ำห้องสอบ)             ส่วนที ่3  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
              บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ                       บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ 
         โรงเรียนสตูลวิทยำ  จังหวัดสตูล                   โรงเรียนสตูลวิทยำ  จังหวัดสตูล 
    

ชื่อ – สกลุ…………………………………….……       ชื่อ – สกลุ…………………………………………… 
                      

                    
              อาคาร  2 
 
 
 
 

   ลงชื่อ……………………………ผูส้มคัร        ลงชื่อ…………………………..ผูส้มคัร 
   ลงชื่อ……………………………เจา้หนา้ที่รบัสมคัร    ลงชื่อ…………………………..เจา้หนา้ที่สมคัร   

   วนัที่  …. / ............ / ………….                    วนัที่  …. / ............ / …………. 

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 

 

ใบสมัครการทดสอบทางวิชาการ  
โครงการ Pre – Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา”   

ประจำปีการศึกษา 2563 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิว้ 

 

ส่วนที ่ 1 
รหสัประจ าตวัผูส้มคัร ….......... 
เลขที่นั่งสอบ………….. 
หอ้งสอบที่…………….. 
หอ้ง …………………... 

 

รหสัประจ าตวัผูส้มคัร ….......... 
เลขที่นั่งสอบ………….. 
หอ้งสอบที่…………….. 
หอ้ง …………………... 
อาคาร   …… 

รหสัประจ าตวัผูส้มคัร ….......... 
เลขที่นั่งสอบ………….. 
หอ้งสอบที่…………….. 
หอ้ง …………………... 
อาคาร   …… 


