
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

**************************************** 

      ด้วยโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพ่ือให้การด าเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จึงก าหนด
รายละเอียดในการรับสมัคร การสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียนและการรายงานตัว ดังนี้ 
 

 1. จ านวนนักเรียนที่จะรับเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ก าหนดรับนักเรียน 140 คน จากนักเรียนประเภทโควตา 
ประเภทสอบคัดเลือกภายใน และประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป  
 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป 
 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 2.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและยินยอมจะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนสาธิต

เทศบาลวัดเพชรจริก 
 

 3. การสมัครสอบ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป 
 3.1 วิธีการรับสมัครสอบ 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2563 

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.pet.ac.th หรือ 
https://pet.thaijobjob.com และปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ดังนี้ 

  (1) กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยระบบจะแสดงข้อมูลให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ก่อนการยืนยันการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียดก่อน
ยืนยันการสมัคร หลังจากยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งนี้ ระบบจะก าหนดแบบฟอร์ม
การช าระเงินผ่านเคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ หลังจากยืนยันข้อมูลการสมัครสอบ 

  (2) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหาก 
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ .pdf ลงในสื่อบันทึกข้อมูล และน าไปสั่งพิมพ์ใน
ภายหลัง  

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์
แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบ
สมัครในครั้งท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

 3.2 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 น าแบบฟอร์มการช าระเงิน ไปช าระเงินเฉพาะที่เคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และให้ 
// เก็บหลักฐาน.. 



 
 

เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน 
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่ช าระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ช าระเงิน (การรับ
สมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) 

 3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ที่ผู้สมัครสอบต้องช าระ ประกอบด้วย 
  (1) ค่าธรรมเนียมการรับสมัครและการจัดสอบ 200 บาท  
  (2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท  
  (3) ค่าธรรมเนียมในการจะรับข่าวสารเกี่ยวกับการสอบทาง sms 20 บาท (ผู้เข้าสอบ

สามารถเลือกช าระโดยสมัครใจ) 
 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกรายการ จะไม่จ่ายคืนทุกกรณ ี
 3.4 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ  
 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับหมายเลขผู้ช าระค่าธรรมเนียมสอบตามล าดับ

ของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ส าหรับเลขประจ าตัวสอบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จะก าหนดให้พร้อม
กับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.pet.ac.th 
และ https://pet.thaijobjob.com  

 3.5 การพิมพ์ใบสมัครสอบ  
 ผู้สมัครสอบที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว และมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ จะต้องพิมพ์ใบสมัคร

สอบและติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และน ามาเป็นหลักฐานคู่กับบัตรประชาชนตัว
จริงในวันสอบ โดยสามารถพิมพ์ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.pet.ac.th และ https://pet.thaijobjob.com ได้
ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 4. ก าหนดการสอบแข่งขันและหลักฐานแสดงตนในการเข้าห้องสอบ     
  4.1 ก าหนดการสอบแข่งขัน  
   วันอาทิตย์ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2563 ตามก าหนดการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
                                    

เวลา 08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ลานเข้าแถวของแต่ละสนามสอบ 

เวลา วิชา เวลา 
(นาที) ข้อ คะแนน 

09.00 – 12.00 คณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร ์ 180 100 200 
12.00 – 13.00 พัก 60   
13.00 – 14.30 วิชาพื้นฐานท่ัวไป 90 100 100 

 (ภาษาไทย,สังคม,ภาษาอังกฤษ)  (30, 30, 40)  
 
  ๔.๒ หลักฐานแสดงตนในการเข้าห้องสอบ  
  ผู้เข้าสอบจะต้องน าใบสมัครสอบ ขนาด A4 ที่พิมพ์ออกจากระบบและติดรูปถ่ายชุดนักเรียน 
ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และบัตรประจ าตัวประชาชน ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก ตรงกันกับใบสมัครสอบ เพ่ือแสดงตนในการเข้าห้องสอบ 
 
 

// 5. การประกาศ.. 
 



 
 5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 ที่เว็บไซต์ www.pet.ac.th, https://pet.thaijobjob.com และที่ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก โดยประกาศผลการสอบเรียงล าดับตามคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนรวม
เท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์และวิชาพ้ืนฐานทั่วไป จากมากไปหาน้อย
ตามล าดับ 
 

 6. การรายงานตัวและมอบตัว 
  โรงเรียนจะรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน โดยเรียงล าดับการรับรายงานตัวจากบัญชีรายชื่อ
นักเรียนประเภทโควตา, ประเภทสอบคัดเลือกภายในและรายชื่อนักเรียนจากบัญชีผู้สอบได้ประเภทสอบคัดเลือก
ทั่วไปตัวจริง ตามล าดับที่สอบได้ ถ้าหากจ านวนนักเรียนที่รับรายงานตัวจากทั้ง ๓ บัญชี ดังกล่าว ยังไม่ครบ 1๔0 
คน จึงจะเรียกรายงานตัวเพ่ิมเติมจากบัญชีผู้สอบได้ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ล าดับส ารอง จนครบ 1๔0 คน 
ส าหรับก าหนดการและรายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัว จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศผลการ
สอบคัดเลือก 
            
  ประกาศ ณ วันที่  9  มกราคม  2563 

 

 
(นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
 

http://www.pet.ac.th/

