
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
เร่ือง  การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้ข้ันพื้นฐาน  

“โครงการ Pre-PT โรงเรยีนพัทลุง” คร้ังที่ ๙  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................................. 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๒๒ 
กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุดที่ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ การทดสอบศักยภาพของตนเองให้รู้สภาพที่แท้จริงทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ขีดความสามารถในการเรียนรู้ การสอบแข่งขันและการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช่วยให้ผู้เรียนมีความม่ันใจใน
การเรียน เห็นช่องทางในการแสวงหาความรู้ และการศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีคุณภาพ  
 

โรงเรียนพัทลุง ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงกำหนดการดำเนินการเพื่อบริการทดสอบศักยภาพตนเอง
ก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ในโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

   ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    ๑.๑  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
        ๑.๒  ไม่กำหนดผลการเรียนในการสมัครสอบ 

 ๒.  กำหนดการรับสมัคร 
วัน เดือน ปี รายการ 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เปิดรับสมัครสอบ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๒๖  มกราคม ๒๕๖๕ ชำระเงินค่าสมัครสอบ 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ 

ทางเว็บไซต์โรงเรียนพัทลุง www.pt.ac.th  
๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นักเรียนทดสอบศักยภาพ (ข้อเขียน ๕ วิชาหลัก 

ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, 
ภาษาอังกฤษ) 

๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์โรงเรียนพัทลุง 
www.pt.ac.th   

  

  ๓. สถานที่สอบ 
       โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
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  ๔.  วิธีการสมัครและชำระเงิน 
        ๔.๑  สมัครทางเว็บไซต์โรงเรียนพัทลุง www.pt.ac.th (สมัคร Online โดยกรอกข้อมูลให้ 
ถูกต้องสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบ) 
        ๔.๒  ผูส้มัครสอบพิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา 
 (ค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท ค่าบริการธนาคาร ๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๐ บาท) หรือ ชำระเงินผ่าน Mobile 
Banking Application ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น (ค่าสมัครสอบ 200 บาท) โดยแสกน Barcode  ในใบชำระเงิน 
        ๔.๓ ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 
ภายในวันเวลาที่กำหนดตามประกาศนี้ 
        ๔.๔  นักเรียนที่สมัครสอบต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ ๕ – ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เท่านั้น (หากขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบโครงการทดสอบศักยภาพนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา เพ่ือวัดความรู้ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจะไม่คืนเงินทุกกรณี) 
           ๕.  รายละเอียดการสอบ 
        ๕.๑  ขอบข่ายแบบทดสอบ  เน้นตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ โดยสอบ ๕ รายวชิา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ฯ  และภาษาอังกฤษ 
(ประถมศึกษาปีที่ ๕, ประถมศึกษาปีที่ ๖  ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน) 
        ๕.๒  ลักษณะคำตอบและกระดาษคำตอบ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก 
ที่มีคำตอบที่ถูกที่สุดหนึ่งคำตอบ  โดยใช้รูปแบบกระดาษคำตอบเทียบเคียงการสอบ O-NET (ใช้ดินสอดำ ๒B  
ขึ้นไป) 
        ๕.๓  ตารางสอบและเวลาสอบ 
      วันเสาร์ที่ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  
 

เวลาสอบ วิชา ระยะเวลา 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. คณิตศาสตร์ ๔๕  นาท ี
๐๙.๕๕ - ๑๐.๓๕ น. ภาษาไทย/สังคมศึกษา ๔๐  นาที 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. วิทยาศาสตร์ ๔๕ นาที 
๑๑.๔๐ - ๑๒.๒๐ น. ภาษาอังกฤษ ๔๐  นาที 

 
 

             ๕.๔  แนวปฏิบัติการเข้าสอบ 
                        ๕.๔.๑ ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ และห้องสอบทางเว็บไซต์โรงเรียนพัทลุง 
www.pt.ac.th 
     ๕.๔.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว บนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
     ๕.๔.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 
มาแสดงในวันสอบ 
     ๕.๔.๔ เตรียมดินสอ ๒B  ปากกา  ยางลบ 
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     ๕.๔.๕ ห้ามนำเครื่องคิดคำนวณทุกชนิด โทรศัพท์  เข้าห้องสอบ 
     ๕.๔.๖ แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อยในการเข้าสอบ 
     ๕.๔.๗ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ใหผู้้เข้าสอบเข้าแถวหน้าเสาธง  
ตามหมายเลขห้องสอบเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการสอบ 
    ๕.๔.๘ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) อย่างเคร่งครัด 
   ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขท่ีนั่งสอบ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕  
ทางเว็บไซต์โรงเรียนพัทลุง www.pt.ac.th  
       ๗.  การประกาศผลการสอบ 
         ประกาศผลการสอบวันที ่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  โดยประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ 
โรงเรียนพัทลุง www.pt.ac.th  
       ๘. รางวัล   

รางวัลที่  ๑ ทุนการศึกษาจำนวน  ๕,๐๐๐  บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากโรงเรียนพัทลุง 
รางวัลที่  ๒ ทุนการศึกษาจำนวน  ๔,๐๐๐  บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากโรงเรียนพัทลุง 
รางวัลที่  ๓ ทุนการศึกษาจำนวน  ๓,๐๐๐  บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากโรงเรียนพัทลุง 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่อันดับ 4 - 10 ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนพัทลุง 

          นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวม อันดับที่ 1 - 3 ของชั้น ป.5 ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนพัทลุง 
นักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมของแต่ละรายวิชา ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนพัทลุง 

  ๙.  ติดต่อสอบถาม 
  โทรศัพท์  ๐-๗๔๖๑-๓๐๒๒  ต่อ  ๑๔๑  
   โทรสาร   ๐-๗๔๖๑- ๒๐๗๑ 
     

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
                             
 

(นายมณี  เรืองแก้ว) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง 
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