
 (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

ใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้โรงเรียนสตรีทุ่งสง ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสตรีทุง่สง 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  
 

เลขประจ าตัวสอบ.......................................... 

ห้องสอบท่ี................หมายเลขห้อง....................อาคาร.....................................โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

 

ช่ือ – สกุล ...............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ......................... 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี........................

โรงเรียน........................................................อ าเภอ.............................จังหวัด...............................................โทร........................... 
  

    ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
วันท่ีรับสมัคร........................................................ 

 
    ลงช่ือ.........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้ได้รับมอบหมาย 

      (........................................................) 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน 
ลงช่ือ...................................................................กรรมการรับสมัคร 
วันท่ีรับเงิน........................................................ 

 
 

(ใบสมัครฉบับนีอ้นุญาตให้ส าเนาใช้เปน็ใบสมัครได้) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

นักเรียนน ามาแสดงในวันสอบ 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้โรงเรียนสตรีทุ่งสง คร้ังที่ 9 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง   

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
 

เลขประจ าตัวสอบ.......................................... 
ห้องสอบท่ี................หมายเลขห้อง....................อาคาร.....................................โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

 

ช่ือ – สกุล ...............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ......................... 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                              ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี...........................

โรงเรียน........................................................อ าเภอ.............................จังหวัด...............................................โทร........................... 
 

ลงช่ือ...................................................................กรรมการรับสมัคร 
วันท่ีรับสมัคร........................................................ สอบวันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61 



(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

ใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้โรงเรียนสตรีทุ่งสง ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสตรีทุง่สง 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
 

เลขประจ าตัวสอบ.......................................... 

ห้องสอบท่ี................หมายเลขห้อง....................อาคาร.....................................โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

 

ช่ือ – สกุล ...............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ......................... 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                ก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี........................

โรงเรียน........................................................อ าเภอ.............................จังหวัด...............................................โทร........................... 
 

    ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
วันท่ีรับสมัคร........................................................ 

 
    ลงช่ือ.........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้ได้รับมอบหมาย 

      (........................................................) 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน 
ลงช่ือ...................................................................กรรมการรับสมัคร 
วันท่ีรับเงิน........................................................ 

 
 

(ใบสมัครฉบับนีอ้นุญาตให้ส าเนาใช้เปน็ใบสมัครได้) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

นักเรียนน ามาแสดงในวันสอบ 
 

ใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้โรงเรียนสตรีทุ่งสง คร้ังที่ 9 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง   

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
 

เลขประจ าตัวสอบ.......................................... 
ห้องสอบท่ี................หมายเลขห้อง....................อาคาร.....................................โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

 

ช่ือ – สกุล ...............................................................................เกิดวันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ......................... 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                              ก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี...........................

โรงเรียน........................................................อ าเภอ.............................จังหวัด...............................................โทร........................... 
 

ลงช่ือ...................................................................กรรมการรับสมัคร 
วันท่ีรับสมัคร........................................................ สอบวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61 



 
 
 
 
 

ระเบียบการสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

ครั้งท่ี 9 ปีการศึกษา 2561 
*************** 

 ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดท าโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้โรงเรียนสตรีทุ่งสง โดยมี
วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เตรียมความรู้ในการเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      2. เพื่อบริการและเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนักเรียนท่ัวไป 
 
การสมัครสอบ 

 1.  สมัคร ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ (อาคาร 4 ช้ัน 1) โรงเรียนสตรี ทุ่งสง  อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในวันท่ี 6 - 26  พฤศจิกายน  2561  (เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตกฤษ์)  
 
ค่าสมัคร 
 ค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท ประกอบด้วย (ทุกคนต้องสอบทุกวิชา) 

-  ค่าสอบวิชาภาษาไทย 40 บาท 
-  ค่าสอบวิชาคณิตศาสตร์ 40 บาท 
-  ค่าสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 40 บาท 
-  ค่าสอบวิชาภาษาอังกฤษ 40 บาท 
-  ค่าสอบวิชาสังคมศึกษา 40 บาท 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ 
 ผู้เข้าสอบระดับประถมศึกษาต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  และผู้เข้าสอบระดับ

มัธยมศึกษาต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในปีการศึกษา 2561 ทุกสังกัดทั่วประเทศ 
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

ใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีโรงเรียนสตรีทุ่งสงก าหนด  โดยผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีนักเรียนก าลังศึกษาอยู่หรือผู้ท่ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย ลงช่ือรับรอง  
 
 
 



สถานที่สอบ 
 สอบ ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
 

ขอบข่ายและเนื้อหาที่สอบ 
    1. ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับช้ัน ป.4 – 6 
      2. ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ 
1.  ปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือด า 
2. ดินสอ 2B 
3.  ยางลบดินสอ 
4.  บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

 

วันสอบ 
  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 – 12.40 น. นักเรียน ป.4 – ป.6 

วันอาทิตย์ท่ี 2 ธันวาคม 2561  เวลา 08.30 – 12.40 น. นักเรียน ม.1 – ม.3 
 

การประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ในวันท่ี 14  ธันวาคม  2561  และเว็บไซต์ http://www.stss.ac.th 

 

ตารางสอบ 
ตารางสอบ  ระดับชั้น ป. 4 – ป.6 

วัน เดือน ป ี วิชา เวลา คะแนน คะแนนรวม 

วันเสาร์ที่ 
1 ธันวาคม 2561 

คณิตศาสตร์ 08.30 - 09.30 น.  (60  นาที) 50 

250 
ภาษาไทย 09.30 - 10.10 น.  (40  นาที) 50 

วิทยาศาสตร์ 10.20 - 11.20  น.  (60  นาที) 50 
สังคมศึกษา 11.20 - 12.00  น.  (40  นาที) 50 
ภาษาอังกฤษ 12.00 – 12.40 น.  (40  นาที) 50 

 
ตารางสอบ  ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

วัน เดือน ป ี วิชา เวลา คะแนน คะแนนรวม 

วันอาทิตย์ที่ 
2  ธันวาคม  2561 

คณิตศาสตร์ 08.30 - 09.30 น.  (60  นาที) 50  
 

250 
ภาษาไทย 09.30 - 10.10 น.  (40  นาที) 50 

วิทยาศาสตร์ 10.20 - 11.20  น.  (60  นาที) 50 
สังคมศึกษา 11.20 - 12.00  น.  (40  นาที) 50 
ภาษาอังกฤษ 12.00 – 12.40 น.  (40  นาที) 50 

 

http://www.stss.ac.th/


หมายเหตุ  :  
1.  ให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00  น. 
2.  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันคณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนตามล าดับวิชา  ดังนี้  
 คณิตศาสตร์  
 ภาษาไทย  
 วิทยาศาสตร์   
 สังคมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ   

 

รางวัลการสอบแข่งขัน 
1)  ผู้ท่ีสอบได้ล าดับท่ี 1 – 3 คะแนนรวมทุกรายวิชา  จะได้รับรางวัล  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รางวัล 
1. ชนะเลิศอันดับ  1 โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา   3,000  บาท 
2. ชนะเลิศอันดับ  2 โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา   2,000  บาท 
3. ชนะเลิศอันดับ  3 โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา   1,000  บาท 
 

2) ผู้ท่ีสอบได้ล าดับท่ี  4 – 10 คะแนนรวมทุกรายวิชา และคะแนนรวมของแต่ละวิชา จะได้รับรางวัล ดังนี ้
 

ล าดับที่ รางวัล 
1. อันดับท่ี 4 – 10 คะแนนรวมทุกรายวิชา เกียรติบัตร 
2. อันดับท่ี 1 – 10 คะแนนรวมแต่ละรายวิชา เกียรติบัตร 
 
การติดต่อ 
 ผู้สมัครสอบท่ีมีปัญหาในการด าเนินการใด ๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
สามารถติดต่อ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7541 1348 ต่อ 105  ต้ังแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. 
ในวันท าการ (เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตกฤษ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท ประกอบด้วย  (ทุกคนต้อง
สอบทุกวิชา) 
-  ค่าสอบวิชาคณิตศาสตร์  40 บาท 
-  ค่าสอบวิชาภาษาไทย  40 บาท 
-  ค่าสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 40 บาท 
-  ค่าสอบวิชาสังคมศึกษา  40 บาท 
-  ค่าสอบวิชาภาษาอังกฤษ 40 บาท 

 

 

 

ผู้เข้าสอบระดับประถมศึกษาต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลัง
เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 -6  และผู้เข้าสอบระดับ
มัธยมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 ในปีการศึกษา 2561 ทุกสังกัดท่ัวประเทศ 

  
 

 

ใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีโรงเรียนสตรีทุ่งสง
ก าหนด  โดยผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีนักเรียนก าลัง
ศึกษาอยู่หรือผู้ท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย ลง
ช่ือรับรอง  

 
 
 
 

สอบ ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
 

 

 
 
     1. ส าหรับนักเรียน ป.4 – ป.6  
เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 
     2. ส าหรับนักเรียน ม.1 – ม.3  
เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
 
 
 

1. ปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือด า 
2. ดินสอ 2B 
3. ยางลบดินสอ 
4. บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ 

 
 

 
     วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 
เวลา 08.30 – 12.40 น. นักเรียน ป.4 – ป.6 
    วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561  
เวลา 08.30 – 12.40 น. นักเรียน ม.1 – ม.3 

  
 

 
ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ในวันท่ี 14  

ธันวาคม 2561  และ เว็บไซต์ http://www.stss.ac.th 
 
 
 

 
 

ตารางสอบระดับชั้น ป. 4 – ป.6 

ว/ด/ปี วิชา เวลา คะแนน 
คะแนน
รวม 

วันเสาร ์
1 ธันวาคม  

2561 

คณิตศาสตร ์
08.30  -  09.30 น.  

(60 นาที) 
50 

250 

ภาษาไทย 
09.30  -  10.10 น.  

(40 นาที) 
50 

วิทยาศาสตร์ 
10.20  -  11.20  น.  

(60 นาที) 
50 

สังคมศึกษา 
11.20  -  12.00  น.

(40  นาที) 
50 

ภาษาอังกฤษ 12.00 – 12.40 น.
(40  นาที) 

50 

 

ตารางสอบระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ว/ด/ปี วิชา เวลา คะแนน 
คะแนน
รวม 

วันอาทิตย ์
2 ธันวาคม  

2561 

คณิตศาสตร ์
08.30  -  09.30  น.  

(60 นาที) 
50 

 
 
 
 

250 

ภาษาไทย 
09.30  -  10.10  น.  

(40 นาที) 
50 

วิทยาศาสตร์ 
10.20 - 11.20 น.  
(60  นาที) 

50 

สังคมศึกษา 
11.20 - 12.00 น.  

(40  นาที) 
50 

ภาษาอังกฤษ 
12.00 - 12.40 น.  
(40  นาที) 

50 

 

สถานที่สอบ 

วันสอบ 

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ 

ขอบข่ายและเนือ้หาที่สอบ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

การประกาศผลสอบ 

ตารางสอบ 
ค่าสมัคร 

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ 

http://www.stss.ac.th/


 

หมายเหตุ  :  
1.  ให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00   
2.  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันคณะกรรมการจะ

พิจารณาจากคะแนนตามล าดับวิชา  ดังนี้  
 คณิตศาสตร์  
 ภาษาไทย  
 วิทยาศาสตร์   
 สังคมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ   

 
 

 
1)  ผู้ท่ีสอบได้ล าดับท่ี 1 – 3 คะแนนรวมทุก

รายวิชา  จะได้รับรางวัล  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รางวัล 
1. ชนะเลิศอันดับ  1 โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา  

3,000 บาท 
2. ชนะเลิศอันดับ  2 โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา 

2,000  บาท 
3. ชนะเลิศอันดับ  3 โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา  

1,000  บาท 
 
 
 
 
 

 
2) ผู้ท่ีสอบได้ล าดับท่ี  4 – 10 คะแนนรวมทุก

รายวิชา และคะแนนรวมของแต่ละวิชา จะได้รับรางวัล 
ดังนี ้

ล าดับที่ รางวัล 
1. อันดับท่ี 4 – 10 คะแนน
รวมทุกรายวิชา 

เกียรติบัตร 

2. อันดับท่ี 1 – 10 คะแนน
รวมแต่ละรายวิชา 

เกียรติบัตร 

 

 
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง  โทร. 0 7541 1348 ต่อ 105 

หรือ 
จากเว็บไซต์ stss.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ระเบียบการสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ 

โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  

     และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
     ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2561 

 
 

 
     1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เตรียม
ความรู้ในการเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     2. เพื่อบริการและเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนในเขต
พื้นท่ีบริการและนักเรียนท่ัวไป 

 
 

1.  สมัคร  ณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ (อาคาร 4 
ช้ัน 1) โรงเรียนสตรี ทุ่งสง    อ า เภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในวันท่ี 6 – 26  พฤศจิกายน  2561 
(เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตกฤษ์)  

 

 

วัตถุประสงค์ 
รางวัลทุนการศึกษา โล่และเกียรติบัตร 

การสมัครสอบ 


