
 
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

เรื่อง  โครงการทดสอบความพรอมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suankularb Pre-test) 
                  ครั้งท่ี 4 ปการศึกษา 2560 

………………………………………………… 
 
 สมาคมผูปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย    
กําหนดจัดโครงการทดสอบความพรอมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suankularb Pre-test) ครั้งที่ 4               
ปการศึกษา 2560 เพ่ือจัดสอบประเมินศักยภาพทดสอบความพรอม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. วัตถุประสงคของโครงการ 
   1.1 เพ่ือใหนักเรียนไดทดสอบความสามารถและมีทางเลือกในการสอบเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 
        ตอไป 
   1.2 เพ่ือใหผูปกครอง ครู และโรงเรียน สามารถประเมินศักยภาพ ความพรอมและความสามารถของ 
        ผูทดสอบและสามารถนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

    1.3 เพ่ือเตรียมความพรอมนักเรียนในการสอบเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ดวยการใชระเบียบ 
                  และการกํากับหองสอบตามสถานการณจริง 

   1.4 เพ่ือประชาสัมพันธแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 

2. การสมัคร  
     2.1 วิชาท่ีสอบ 
  จํานวน 5 วิชา  ดังน้ี 

1. วิชาวิทยาศาสตร 
2. วิชาคณิตศาสตร 
3. วิชาภาษาอังกฤษ 
4. วิชาภาษาไทย 
5. วิชาสังคมศึกษา  

     2.2 เน้ือหาวิชาท่ีใชในการสอบ 
 วิชาวิทยาศาสตร  ความรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 และ 
                                          ความรูพ้ืนฐานในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 วิชาคณิตศาสตร  ความรูคณิตคาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 และ 
                                          ความรูพ้ืนฐานในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
 วิชาภาษาอังกฤษ  ความรูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 

วิชาภาษาไทย  ความรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงประถมศึกษาปที่ 6 
วิชาสังคมศึกษา  ความรูสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 
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     2.3 คุณสมบัติของผูสมัคร 
  กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
      2.4 กําหนดการรับสมัคร 
  ผูสมัครสอบสามารถเขาสมัครสอบออนไลนทางเว็บไซต http://samak.sk.ac.th ตามกําหนดดังน้ี 

1. ลงทะเบียนรับสมัครสอบวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
2. พิมพแบบฟอรมการชําระเงินและชําระเงิน วันที่ 16 ตุลาคม 2560 

                         ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560ผานธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ    
3. ประกาศรายชื่อและเลขประจําตัวสอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2560ทางเว็บไซต               
    http://samak.sk.ac.th หรือ http://www.sk.ac.th กรณีมีปญหา ติดตอไดที่โรงเรียน 
    สวนกุหลาบวิทยาลัยภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.-12:00 น. 
4. กําหนดการสอบ วันเสารที่ 9 ธันวาคม 2560 

     09.00 – 09.45 น. วิชาคณิตศาสตร 
     09.45 – 10.30 น. วิชาวิทยาศาสตร 
     10.30 – 11.00 น. วิชาภาษาไทย 
     11.00 – 11.30 น. วิชาสังคมศึกษา 
     11.30 – 12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ    

  5. ประกาศผลการสอบ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต http://samak.ac.th และ 
        ปายประกาศผลการสอบบริเวณใตอาคาร 
        123 ป สวนกุหลาบวิทยาลัย 
      2.5 สถานที่สอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

     2.6 ทุนการศึกษา 
  ชิงทุนการศึกษาพรอมเกียรติบัตร มูลคารวม 30,000 บาท ดังน้ี 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล  10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล    7,000 บาท พรอมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล    5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล 
  รางวัลชมเชย เงินรางวัล    1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร จํานวน 8 รางวัล  
     2.7 การเปด – ปด ระบบการชําระเงิน 

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะเปดระบบการชําระเงิน ต้ังแตเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2560
และปดระบบการชําระเงิน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตามเวลาทําการชองเคานเตอร ธนาคารธนชาต 
      2.8 ขั้นตอนการสมัครสอบระบบออนไลน 
  1. เขาสูเว็บไซต http://samak.sk.ac.th 
  2. เลือกเมน ู                เพ่ือกรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยตรวจสอบขอมูลที่กรอก 
อยางละเอียดเพ่ือความถูกตอง 
  3. เลือกเมน ู                                  แลวกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน เพื่อเรียกขอมูล 
ที่สมัครสําหรับใชพิมพแบบฟอรมที่นําไปชําระเงินคาสมัคร จํานวน 500 บาท ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ 
(ผูสมัครจะเริ่มชําระเงินคาสมัครไดตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2560) 
  4. หลังจากชําระเงินคาสมัคร 500 บาท ที่ธนาคารธนชาตแลว 3 วัน สามารถตรวจสอบสถานะการ
ชําระเงินไดจากเว็บไซต http://samak.sk.ac.th  โดยเลือกเมนู   

 สมัครสอบ 

ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน 

พิมพแบบฟอรมชําระเงิน 
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  5. สามารถดูตารางสอบไดจากหนาเว็บที่สมัคร 

6. โรงเรียนจะประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาสอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 
      2.9 เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
  1. กรอกขอมูลใหถูกตองตามความเปนจริง 
  2. ผูสมัครสอบจะตองดําเนินการสมัครสอบและชําระเงินตามขั้นตอน วัน และเวลา ที่โรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัยกําหนด หากเกิดปญหาในการดําเนินการ ใหผูสมัครสอบ ติดตอ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
โดยดวน ทั้งน้ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะผูที่สมัครสอบตามขั้นตอนและภายในเวลาที่กําหนด
เทานั้น 
    2.10 การชําระเงินคาสมัครสอบ 
  1. คาสมัครสอบ 500 บาท (หารอยบาทถวน) 
  2. วิธีการชําระเงิน 
  นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินที่เคานเตอร ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ  
โดยธนาคารจะเก็บคาธรรมเนียม 10 บาทตอใบ โดยแบบฟอรมการชําระเงินตองไมมีการแกไข ธนาคารจะคืน 
สวนที่ 1 ของแบบฟอรมการชําระเงินใหผูสมัครเก็บไวเปนหลักฐาน 
  3. หลังจากชําระเงินใหผูสมัครตรวจสอบการชําระเงินไดทางเว็บไซต http://samak.sk.ac.th 
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน ใหติดตอโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทันท ี
  4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะไมคืนคาสมัครสอบ ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
    2.11 สิ่งท่ีตองนําไปในวันสอบและการปฏิบัติตนในวันสอบ 
  1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียน 
  2. ดินสอดํา 2B หรือเขมกวา ยางลบดินสอ 
  3. นักเรียนตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนเทาน้ัน 
  4. ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ 
  5. ไมอนุญาตใหออกจากหองสอบกอนเวลา 
  6. ผูเขาสอบสามารถนําขอสอบออกจากหองสอบไดทันทีหลังจากสอบเสร็จ 
  7. การสอบใหใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ.2548 
    2.12 การรับรางวัลและเกียรติบัตร 
  นักเรียนที่สอบไดตามเกณฑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะติดตอกลับไป เพื่อยืนยันตัวบุคคล  
และจะสงเกียรติบัตร พรอมโอนเงินรางวัลเขาบัญชี ของผูที่สอบไดตามเกณฑ  

   2.13 กําหนดการวันสอบแขงขัน 
  07.00 น. ถึง  08.00น.  ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจําตัวสอบ เลขที่น่ังสอบ หองสอบ 
  08.05 น. ถึง  08.30 น.   เขาแถวกลางสนาม เดินเขาหองสอบ 
  09.00 น. ถึง  12.00น. สอบตามตารางการสอบ 
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 2.14 เกณฑการตัดสินผลคะแนนในกรณีท่ีคะแนนรวมในแตละรางวัลเทากัน  
                  โรงเรียนจะพิจารณาผลคะแนนการสอบรายวิชาตามลําดับ ดังน้ี 

 1) วิชาคณิตศาสตร 
 2) วิชาวิทยาศาสตร 
 3) วิชาภาษาไทย 
 4) วิชาสังคมศึกษา 
 5) วิชาภาษาอังกฤษ 

 2.15 ผูสนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี  
       กลุมบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท  

02-2255605-8 ตอ 635, 640, 089-207-7056, 063-880-0903 
 
 

  ทั้งน้ี การพิจารณาผลการสอบของคณะกรรมการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถือเปนที่สิ้นสุด 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

                                                                   

            (นายวิทยา  ศรีชมภ)ู 
                    ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

 


