
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 
 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ห้องเรียนปกติ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เฉพาะเหตุพิเศษ) 
……………………………………………………… 

        โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตามประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖  เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (เฉพาะเหตุพิเศษ) ดังนี้ 
 

๑. จ านวนนักเรียนท่ีรับ  จ านวน  ๒๘๐   คน 
๑.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้แก่ ในเขตอ าเภอเมอืงสตลู อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล                         

รับจ านวน   ๑๙๖  คน  หากมีนักเรียนสมัครเกินจะพิจารณาจากคะแนนสอบของโรงเรียน 
                          ๑.๒ นักเรียนนอกเขตพื้นทีบ่ริการได้แก่ นอกเขตอ าเภอเมืองสตลู อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล    
รับจ านวน   ๔๒  คน  หากมีนักเรียนสมัครเกินจะพิจารณาจากคะแนนสอบของโรงเรียน 

  ๑.๓ นักเรียนประเภทความสามารถพเิศษ (ยกเว้นค่าเทอมบางส่วนตามเงื่อนไขข้อตกลงกับโรงเรียน
สตูลวิทยา )  รับจ านวน   ๔๒  คน  ประกอบด้วย 

       -  ความสามารถพเิศษด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  รับจ านวน  จ านวน  ๑๓   คน 
       -  ความสามารถพเิศษด้าน กีฬา กรีฑา          รับจ านวน  จ านวน  ๑๓   คน 
       -  ความสามารถพเิศษด้านวิชาการ        รับจ านวน  จ านวน  ๑๖   คน
      *  นักเรียนในโครงการ เพชรน้ าหนึ่งสตลูวิทยา         จ านวน  ๑๐   คน 

             *  ความสามารถพิเศษในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   จ านวน     ๖   คน 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                      ๒.๑   ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๖  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
          ๒.๒   มีความประพฤติเรียบรอ้ย มีระเบียบวินัยและอยูร่่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

 

                    ๓. ใบสมัคร 
๓.๑  กรณีนักเรียนที่มีใบสมัครของโรงเรียนสตูลวิทยาแล้ว  ให้กรอกข้อมลูตามแบบฟอร์มในส่วน 

ของผูส้มัครให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย  
                ๓.๒  กรณีไม่มีใบสมัครให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์  (online ) ให้
ครบถ้วน 

๔. หลักฐานและการสมัคร 
                     ๔.๑  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสตลูวิทยา (กรณีมีใบสมัคร) หรือข้อมลูการสมัครในระบบ
ออนไลน ์(กรณีไม่มีใบสมัคร) 

 



 ๒ 
                     ๔.๒  รูปถ่ายในเครื่องแบบโรงเรียนเดิม  ขนาด  ๑  นิ้ว  ส าหรับติดใบสมัครจ านวน  ๓ รูป    
( รูปขาว – ด า หรือรูปสีหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน  ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
                          ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านทีม่ีช่ือนักเรยีน  โดยผู้ปกครองนักเรียนรบัรองส าเนาถูกต้อง 
                      ๔.๔  กรณีสมัครประเภทความสามารถพิเศษให้เตรียมหลกัฐานประกอบตามท้ายประกาศฯ 

 

                    ๕.  การสมัครสอบมีเฉพาะการสมัครสอบแบบออนไลน์  (online ) ซึ่งม ี  ๔ กรณี  ดังนี้ 
    ๕.๑  นักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ออกบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบให้แล้ว  ขอให้น าบัตรเข้าหอ้งสอบมา 

เข้าสอบตามห้องสอบทีโ่รงเรียนประกาศ   โดยไม่ต้องลงช่ือสมัครแบบออนไลน์อีก    
    ๕.๒  นักเรียนที่มีใบสมัครของโรงเรียนสตูลวิทยาแล้ว  ขอให้ลงช่ือสมัครในระบบออนไลน์ ใน 

ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔  พร้อมทั้งแนบหลักฐานในระบบออนไลน์ และน าใบสมัครทีก่รอกข้อมลู
เรียบร้อยพร้อมหลักฐานการสมัครตามประกาศในข้อที่  ๔  มายื่นในวันสอบคัดเลือก   

    ๕.๓  นักเรียนที่ยังไม่มีใบสมัครของโรงเรียนสตลูวิทยา  ขอให้ลงช่ือสมัครในระบบออนไลน์ ใน 
ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๔  พร้อมทั้งแนบหลักฐานในระบบออนไลน์ และให้น าหลักฐานการสมัครตาม
ประกาศในข้อที่ ๔  มายื่นในวันสอบคัดเลือกรวมถึงมารบับตัรเข้าห้องสอบในวันสอบคัดเลือกและช าระเงินค่าสมัครสอบ   
๕๐  บาท  
                        ๕.๔  นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษทกุประเภท  ขอให้ลงช่ือสมัครในระบบออนไลน์ 
ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔  ขอให้ระบุประเภทความสามารถพเิศษพร้อมทั้งแนบหลักฐานในระบบ
ออนไลน์ และน าหลักฐานตามประกาศในข้อที่ ๔  มาในวันสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษด้วย 
 

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์  (online ) 
๑. เข้าเว็ปไซต์โรงเรียนสตูลวิทยา   http://www.stw.ac.th  หรือสแกน  

 ๒. เลือกเมนสูมัครช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรอื ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ๓. เลือกประเภทการสมัคร ประเภทแบบทั่วไป หรือ  ประเภทความสามารถพเิศษ 
 ๔. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครแตล่ะประเภท 
 ๕. แนบไฟล์หลักฐานการสมัครตามแบบฟอรม์ 
 ๖. บันทึกข้อมลูการสมัคร 
 ๗. รอการตรวจสอบและยืนยันการสมัครจากทางระบบการสมัคร 
          ๘. ตรวจสอบรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบตามประกาศโรงเรยีนสตูลวิทยา 
 

๖. การสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๖.๑ นักเรียนประเภทท่ัวไป  (ให้นักเรียนเตรียมดินสอขนาด ๒B ปากกาและยางลบให้พร้อม) 
      สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. –  ๑๒.๐๐ น. รายงาน 

ตัวเพื่อคัดกรองผู้เข้าสอบบรเิวณหน้าโรงเรียนเวลา  ๐๗.๓๐ น. โดยนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 
                             เนื้อหาวิชาที่จะสอบครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ในรายวิชา  
วิทยาศาสตร์ ,  คณิตศาสตร์  , ภาษาไทย ,  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
 
                          



 ๓ 
              ๖.๒  นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถพิเศษในวัน

พฤหัสบดีที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนจะต้องสวมหน้ากาก
อนามัย และรายงานตัวสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถพิเศษ  ๐๘.๓๐ น. โดยให้นักเรียนน าหลักฐานเพื่อ
ยืนยันความสามารถพิเศษรายละเอียดหลักฐานตามท้ายประกาศฯ 
                    

                    ๗.  ก าหนดประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว 
                          ๗.๑  นักเรียนประเภททั่วไป  

    ๗.๑.๑ ประกาศผลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็ปไซต์  http://www.stw.ac.th 
                                   ๗.๑.๒  รายงานตัวและมอบตวั วันที่   ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๔    

    ณ  บริเวณ  อาคารเรียน ๒  (ช่วงเวลาในการมอบตัวที่แน่นอนสามารถดูใน 
   ประกาศผลการสอบอกีครั้ง) 

      ๗.๒  นักเรียนประเภทความสามารถพเิศษ  
    ๗.๒.๑  ประกาศผลในวันที่  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ทางเว็ปไซต์ http://www.stw.ac.th 

                                   ๗.๒.๒  มอบตัว วันที่   ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๔   ณ  บริเวณ อาคารเรียน  ๒ 
    (ช่วงเวลาในการมอบตัวที่แน่นอนสามารถดูในประกาศผลการสอบอีกครัง้) 

                          ๗.๓   หากนักเรียนตามประกาศในข้อที่ ๗.๑ และ ๗.๒ ไม่ด าเนินการตามข้อ ๗.๑.๑ , ๗.๑.๒   
                                  ๗.๒.๑ และ ๗.๒.๒  ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียนต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

                    ๘.  การสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  สามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๔๗๑-๑๙๕๕  
หรือทางเว็ปไซต์  http://www.stw.ac.th 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
          ( นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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 ๔ 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
................................................................................................. 

           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
 นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ (ยกเว้นค่าเทอมบางสว่น)  รับจ านวน   ๔๒  คน  ประกอบด้วย 

       ๑  ความสามารถพิเศษด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  รับจ านวน  จ านวน  ๑๓   คน 
       ๒  ความสามารถพิเศษด้าน กีฬา กรีฑา           รับจ านวน  จ านวน  ๑๓   คน 
       ๓  ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ         รับจ านวน  จ านวน  ๑๖   คน                 
            - นักเรียนในโครงการเพชรน้ าหนึ่งสตูลวิทยา        จ านวน  ๑๐   คน 

      -  ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ          จ านวน    ๔   คน 
 
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
               นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  (ยกเว้นค่าเทอมบางส่วน)  จ านวน      ๔๘ คน  ประกอบด้วย 

       ๑  ความสามารถพิเศษด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  รับจ านวน  จ านวน  ๑๖   คน 
       ๒  ความสามารถพิเศษด้าน กีฬา กรีฑา           รับจ านวน  จ านวน  ๑๖   คน 

            ๓  ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ         รับจ านวน  จ านวน  ๑๖   คน 
            - นักเรียนในโครงการเพชรน้ าหนึ่งสตูลวิทยา        จ านวน  ๑๐   คน 

      -  ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ         จ านวน    ๖   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ม.๑ และ ม.๔ 
 

๑ ความสามารถพิเศษด้าน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์   
๑.๑ ด้านศิลปะ 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑ พิจารณาจากเกียรติบัตรการแข่งขัน 

๑.๑ เกียรตบิัตรระดับนานาชาติ 
๑.๒ เกียรตบิัตรระดับประเทศ 
๑.๓ เกียรตบิัตรระดับภาค 
๑.๔ เกียรตบิัตรระดับจังหวัด 
เอกสารรับรองการเป็นผูม้ีความสามรถด้าน
ศิลปะจากครผูู้สอน ลงนามประทบัตรา
สถานศึกษา 

 
๒o 

เกียรตบิัตร/เหรียญรางวัล เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

๒ แฟ้มสะสมงานที่แสดงเป็นตัวตนของ
นักเรียนภาพผลงานทางศิลปะ 

๒o หลักฐาน/ประวัติ/ภาพถ่ายกิจกรรม/
ภาพผลงานทางศิลปะของนักเรียน 

๓ การสอนปฏิบัติทกัษะการวาดเส้นด้วย
ดินสอจากหุ่นทีก่ าหนด 

๕o การแสดงข้ันตอนการร่างภาพ/การลง
น้ าหนักแสงเงา/ความช านาญ 

๔ การสมัภาษณ์ ๑o บุคลิกภาพ/การพูด/ความมุ่งมั่น 
๕  ผู้สอบต้องเตรียมอุปกรณ์ดินสอด าEE/

ยางลบ/ไมก้ระดานรองเขียนมาให้พร้อมใน
วันสอบ 

  

 รวม ๑oo  
 
๑.๒ ด้านดนตรี 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑ พิจารณาจากเกียรติบัตรการแข่งขัน 

๑.๑ เกียรตบิัตรระดับนานาชาติ 
๑.๒ เกียรตบิัตรระดับประเทศ 
๑.๓ เกียรตบิัตรระดับภาค 
๑.๔ เกียรตบิัตรระดับจังหวัด 
เอกสารรับรองการเป็นผูม้ีความสามรถด้าน
ศิลปะจากครผูู้สอน ลงนามประทบัตรา
สถานศึกษา 

๒o เกียรตบิัตร/เหรียญรางวัล เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

 



 ๖ 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กจิกรรม 
๒ แฟ้มสะสมงานที่แสดงเป็นตัวตนของ

นักเรียนภาพผลงานทางศิลปะ 
๑o หลักฐาน/ประวัติ/ภาพถ่ายกิจกรรม/

ภาพผลงานทางดนตรีของนักเรียน 
๓ การสอบปฏิบัติทักษะด้านดนตรีตามที่

ตนเอง 
๖o การแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามความ

ถนัด 
๔ ผู้สอบต้องเตรียมโน้ตเพลงประกอบการ

ปฏิบัติมาเอง(เครื่องดนตรีถ้ามสีามารถ
น ามาใช้ปฏิบัติได้ในวันสอบ) 

  

 รวม ๑oo  
 

๑.๓ ด้านนาฏศิลป์ 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑ พิจารณาจากเกียรติบัตรการแข่งขัน 

๑.๑ เกียรตบิัตรระดับนานาชาติ 
๑.๒ เกียรตบิัตรระดับประเทศ 
๑.๓ เกียรตบิัตรระดับภาค 
๑.๔ เกียรตบิัตรระดับจังหวัด 
เอกสารรับรองการเป็นผูม้ีความสามรถด้าน
ศิลปะจากครผูู้สอน ลงนามประทบัตรา
สถานศึกษา 

๒o เกียรตบิัตร/เหรียญรางวัล เอกสาร
รับรองจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

๒ แฟ้มสะสมงานที่แสดงเป็นตัวตนของ
นักเรียนภาพผลงานทางศิลปะ 

๑o หลักฐาน/ประวัติ/ภาพถ่ายกิจกรรม/
ภาพผลงานทางนาฏศิลป์ของนักเรียน 

๓ การสอบปฏิบัติทักษะทางนาฏศิลปส์อบ
เพลง 
ร าวงมาตรฐาน 

๖o การแสดงข้ันตอนการร าวงมาตรฐาน 

๔ การสมัภาษณ์ ๑o บุคลิกภาพ/การพูด/ความมุ่งมั่น 
๕ ผู้สอบต้องเตรียมอุปกรณ์(ผ้าแดง)   
 รวม ๑oo  

 
 
 
 
 



 ๗ 
๒ ความสามารถพิเศษด้าน กีฬา  

๒.๑ นักกีฬาฟุตบอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑ แฟ้มผลงาน ๒๐ ประวัตินักเรียน/เกียรตบิัตร ภาพถ่าย

ผลงานนักเรียนทีม่ีผู้แข่งขันอยู ่
๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

๒.๑ การว่ิงระยะทาง ๑๒๐๐ เมตร 
๒.๒ การว่ิงอ้อมหลัก 
๒.๓ การลกุนั่ง  ๖๐ วินาที 
๒.๔ การดันพื้น ๓๐ วินาที 

๔๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

๓ การทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตบอล 
๓.๑ ทักษะการเดาะบอล 
๓.๒ ทักษะการส่ง – รับบอล 
๓.๓ ทักษะการเลี้ยงบอล 
๓.๔ ทักษะการยงิประต ู

๔๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

แบบบันทึกผลการทดสอบทักษะ
พื้นฐานของกีฬาฟุตบอล 

 รวม ๑๐๐  
 

 
๒.๒ นักกีฬาฟุตบอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑ แฟ้มผลงาน ๒๐ ประวัตินักเรียน/เกียรตบิัตร ภาพถ่าย

ผลงานนักเรียนทีม่ีผู้แข่งขันอยู ่
๒ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

๒.๑ การว่ิงระยะทาง ๑๖๐๐ เมตร 
๒.๒ การว่ิงอ้อมหลัก 
๒.๓ การลกุนั่ง  ๖๐ วินาที 
๒.๔ การดันพื้น ๓๐ วินาที 

๔๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

๓ การทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตบอล 
๓.๑ ทักษะการเดาะบอล 
๓.๒ ทักษะการส่ง – รับบอล 
๓.๓ ทักษะการเลี้ยงบอล 
๓.๔ ทักษะการยงิประต ู

๔๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

แบบบันทึกผลการทดสอบทักษะ
พื้นฐานของกีฬาฟุตบอล 

 รวม ๑๐๐  



 ๘ 
๓ ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 

๓.๑  โครงการเพชรน้ าหน่ึงสตูลวิทยา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
                       ๑.  โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่ได้ล าดับตั้งแต่ ๑ – ๕๐ เพื่อประกอบการ
พิจารณารบัทุนความสามารถพเิศษด้านการเรียน (ทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลกัสูตร ม.๑ – ๓ ห้องเรียนปกต)ิ 
จ านวน ๑๐ ทุน เข้าเรียนต่อในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป 

   ๒. โรงเรียนจะคัดเลือกนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ที่ได้ล าดับตั้งแต่ ๑ – ๕๐ เพื่อประกอบการ 
พิจารณารบัทุนความสามารถพเิศษด้านการเรียน (ทุนยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลกัสูตร  ม.๔ – ๖ ห้องเรียนปกติ) 
จ านวน ๑๐  ทุน  เข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔  ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป 

 
๓.๒  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพฯ 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑ พิจารณาระดับการแข่งขัน 

- เกียรตบิัตรระดับชาติ 
- เกียรตบิัตรระดับจังหวัด 
- เกียรตบิัตรระดับเขตพื้นที ่

๗o หลักฐานเกียรติบัตร เหรียญรางวัล 
เอกสารรับรอง จากโรงเรียน หรอื 
หน่วยงาน 

๒ แฟ้มสะสมผลงาน ๒o หลักฐาน ประวัตินักเรียน ภาพถ่าย 
ผลงานนักเรียนทีม่ีผู้แข่งขันอยูห่รอื
ภาพถ่ายการท างานช่วยเหลืองาน
โรงเรียน 

๓ สัมภาษณ์ ๑o ความเหมาะสม เช่น ความมุ่งมั่น 
ความสามารถในการท างาน 

 รวม ๑๐๐  
 

๓.๒  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑ การพูดสุนทรพจน ์

- เกียรตบิัตรระดับขาติ 
- เกียรตบิัตรระดับภาค 
- เกียรตริะดับเขตพื้นที ่
- เกียรตบิัตรระดับโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- สัมภาษณ์ 

 
๒o 
๒o 
๒o 
๑o 
๑o 
๒o 

เกียรตบิัตร/ภาพถ่าย/เกียรติบัตร
ผลงานที่มีช่ือผู้เข้าแข่งขันอยู่ด้วย/
ประวัตินักเรียน บุคลิก ท่าทาง 
น้ าเสียง ความสามารถ 

 รวม ๑oo  
 



 ๙ 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๒ การอ่านท านองเสนาะ 

- เกียรตบิัตรระดับขาติ 
- เกียรตบิัตรระดับภาค 
- เกียรตริะดับเขตพื้นที ่
- เกียรตบิัตรระดับโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- สัมภาษณ์ 

 
๒o 
๒o 
๒o 
๑o 
๑o 
๒o 

เกียรตบิัตร/ภาพถ่าย/เกียรติบัตร
ผลงานที่มีช่ือผู้เข้าแข่งขันอยู่ด้วย/
ประวัตินักเรียน บุคลิก ท่าทาง 
น้ าเสียง ความสามารถ 
 

 รวม ๑oo  
๓ การเขียน 

- เรียงความ 
- คัดลายมือ 
- แต่งค าประพันธ์ 

*(นักเรียนมีอย่างใดอย่างหน่ึง) 
- เกียรตบิัตรระดับขาติ 
- เกียรตบิัตรระดับภาค 
- เกียรตบิัตรระดับเขตพื้นที ่
- เกียรตบิัตรระดับโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- สัมภาษณ์ 

 

 
 

 
 
 
 

๒o 
๒o 
๒o 
๑o 
๑o 
๒o 

เกียรตบิัตร/ภาพถ่าย/เกียรติบัตร
ผลงานที่มีช่ือผู้เข้าแข่งขันอยู่ด้วย/
ประวัตินักเรียน บุคลิก ท่าทาง 
น้ าเสียง ความสามารถ 

 รวม ๑oo  
๔. ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) 

- เกียรตบิัตรระดับขาติ 
- เกียรตบิัตรระดับภาค 
- เกียรตบิัตรระดับเขตพื้นที ่
- เกียรตบิัตรระดับโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- สัมภาษณ์ 

 
๒o 
๒o 
๒o 
๑o 
๑o 
๒o 

เกียรตบิัตร/ภาพถ่าย/เกียรติบัตร
ผลงานที่มีช่ือผู้เข้าแข่งขันอยู่ด้วย/
ประวัตินักเรียน บุคลิก ท่าทาง 
น้ าเสียง ความสามารถ 

 รวม ๑oo  
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๕ หนังสือเล่มเลก็ 

- เกียรตบิัตรระดับขาติ 
- เกียรตบิัตรระดับภาค 
- เกียรตบิัตรระดับเขตพื้นที ่
- เกียรตบิัตรระดับโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- สัมภาษณ์ 

 
๒o 
๒o 
๒o 
๑o 
๑o 
๒o 

เกียรตบิัตร/ภาพถ่าย/เกียรติบัตร
ผลงานที่มีช่ือผู้เข้าแข่งขันอยู่ด้วย/
ประวัตินักเรียน บุคลิก ท่าทาง 
น้ าเสียง ความสามารถ 

 รวม ๑๐๐  
 รวมทั้งหมด ๕๐๐  
 หารด้วย ๕ ๑๐๐  

 
๓.๓  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑ พิจารณาระดับการแข่งขัน (ให้คะแนนตาม

เกณฑ์ประกาศโรงเรียน) 
- เกียรตบิัตรระดับชาติ/ประเทศ/

ระดับภาค/เขตพื้นที่/จังหวัด/
โรงเรียน 

๓o เกียรตบิัตร เอกสารรบัรองจาก
โรงเรียนหรือหน่วยงาน 

๒ แฟ้มสะสมผลงาน ๒o ประวัตินักเรียน ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓. สอบข้อเขียน Speed test ๖o ข้อ ๓o คะแนนสอบข้อเขียน 
๔. สอบสัมภาษณ์ ๒o คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
 รวม ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 
๓.๔  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑. พิจารณาตามระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศของโรงเรียน) 
เกียรตบิัตรระดับชาติ  ๒๐  คะแนน 
เกียรตบิัตรระดับประเทศ  ๑๕  คะแนน 
เกียรตบิัตรระดับจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
เกียรตบิัตรระดับเขตพื้นที่  ๕  คะแนน 

๕๐ เกียรตบิัตร  เหรียญรางวัล 
เอกสารรับรองจากโรงเรียน 
หรือหน่วยงาน 

๒. แฟ้มสะสมงาน ๒๐ หลักฐาน  ประวัตินักเรียน  ภาพถ่าย
ผลงานนักเรียนทีม่ีเจ้าของผลงานอยู่
ด้วย   

๓. สัมภาษณ์ ๓๐ บุคลิกภาพ ความเหมาะสมกับการเป็น
นักเรียน  เช่นการแตง่กาย  มารยาท  
การตอบค าถาม   
การน าเสนอความสามารถที่ดเีด่นของ
ตนเอง 

 รวม ๑๐๐  
 

๓.๕  กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑. พิจารณาตามระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศของโรงเรียน) 
เกียรตบิัตรระดับชาติ  ๑๕  คะแนน 
เกียรตบิัตรระดับประเทศ  ๑๐  คะแนน 
เกียรตบิัตรระดับจังหวัด  ๕  คะแนน 

๓๐ เกียรตบิัตร  เหรียญรางวัล 
เอกสารรับรองจากโรงเรียน 
หรือหน่วยงาน 

๒. แฟ้มสะสมงาน  ผลการเรียนเฉลี่ย 3.0 ๒๐ หลักฐาน  ประวัตินักเรียน  ภาพถ่าย
ผลงานนักเรียนทีม่ีเจ้าของผลงานอยู่
ด้วย   

๓. แบบทดสอบวิชาสงัคมศึกษา ๓๐ คะแนนที่ได้จากการสอบ 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๔. สัมภาษณ์ ๒๐ บุคลิกภาพ ความเหมาะสมกับการเป็น

นักเรียน  เช่นการแตง่กาย  มารยาทดี  
การตอบค าถาม   
การน าเสนอความสามารถที่ดเีด่นของ
ตนเอง 

 รวม ๑๐๐  
 

๓.๖  กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 
๑. พิจารณาตามระดับการแข่งขัน 

(ให้คะแนนตามเกณฑ์ประกาศของโรงเรียน) 
เกียรตบิัตรระดับชาติ       ๒๐  คะแนน 
เกียรตบิัตรระดับประเทศ  ๑๕  คะแนน 
เกียรตบิัตรระดับจังหวัด   ๑๐  คะแนน 
เกียรตบิัตรระดับเขตพื้นที่   ๕  คะแนน 

๕๐ เกียรตบิัตร  เหรียญรางวัล 
เอกสารรับรองจากโรงเรียน 
หรือหน่วยงาน 

๒. แฟ้มสะสมงาน ๒๐ หลักฐาน  ประวัตินักเรียน  ภาพถ่าย
ผลงานนักเรียนทีม่ีเจ้าของผลงานอยู่
ด้วย   

๓. สัมภาษณ์ ๓๐ บุคลิกภาพ ความเหมาะสมกับการเป็น
นักเรียน  เช่นการแตง่กาย  มารยาท  
การตอบค าถาม   
การน าเสนอความสามารถที่ดเีด่นของ
ตนเอง 

 รวม ๑๐๐  
 

 


