
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
เรื่อง การรับสมัครสอบแข"งขันโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งท่ี 8 

ชิงทุนการศึกษาและโล"เกียรติยศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประจําป9การศึกษา 2562 

*********************************************** 
   ด�วยโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดําเนินการสอบแข"งขัน
ความสามารถทางวิชาการ ประเภทบุคคล โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งท่ี 8 ชิงทุนการศึกษาและ
โล"เกียรติยศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประจําป<การศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค@เพ่ือเปBนเวที
ทดสอบความสามารถทางวิชาการ สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี 5 และ 6 ทุกสังกัด และเพ่ือสรรหา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี 6 ท่ีมีความเปBนเลิศทางวิชาการ เข�าศึกษาต"อชั้นมัธยมศึกษาป<ท่ี 1 โรงเรียน
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ป<การศึกษา 2563 ในประเภทโควตา ตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนด โดยมี
หลักเกณฑ@ในการสอบแข"งขัน ดังนี้ 

1. กําหนดการสอบแข"งขัน  

วันท่ี กําหนดการ ช"องทางการติดต"อ 

15-28 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครออนไลน@ www.pet.ac.th 

15-29 พฤศจิกายน 2562 ชําระเงิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

29 พฤศจิกายน 2562 วันสุดท�ายของการชําระเงิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

6 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบ www.pet.ac.th 

6-14 ธันวาคม 2562 พิมพ@ใบสมัคร พร�อมติดรูปถ"าย www.pet.ac.th 
วันอาทิตย@ 

ท่ี 15 ธันวาคม 2562 
วันสอบแข"งขัน 

สนามสอบและระเบียบการสอบ แจ�งให�
ทราบวันประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบ 

24 ธันวาคม 2562 ประกาศผลการสอบ www.pet.ac.th 

 
พิธีมอบทุนการศึกษาและโล"

รางวัล 
แจ�งให�ทราบ 

วันประกาศผลการสอบ 

 
2.  คุณสมบัติของผูCเขCาสอบแข"งขัน 
 ผู�สมัครสอบแข"งขันต�องเปBนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู"ในระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี 5 หรือ 6 ในป<
การศึกษา 2562 ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในระบบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ.2542 และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และเปBนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาครบ 6 ป< ทุกสังกัด 
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3. การสมัครสอบแข"งขัน 
 3.1 วิธีการรับสมัครสอบแข"งขัน 
                ผู�ประสงค@จะสมัครสอบแข"งขัน ต�องสมัครผ"านทางอินเทอร@เน็ต ระหว"างวันท่ี 15-28 พฤศจิกายน 
2562 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม"เวCนวันหยุดราชการ ผ"านทางเว็บไซตK www.pet.ac.th หรือ 
https://pet.thaijobjob.com  และปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

 (1) กรอกใบสมัครให�ถูกต�องและครบถ�วน โดยระบบจะแสดงข�อมูลให�ตรวจสอบความถูกต�อง
ของข�อมูล ก"อนการยืนยันการสมัครสอบ ให�ผู�สมัครสอบตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลโดยละเอียดก"อนยืนยัน
การสมัคร หลังจากยืนยันข�อมูลแล�ว ระบบจะไม"อนุญาตให�แก�ไขข�อมูลใด ๆ ท้ังนี้ ระบบจะกําหนดแบบฟอร@มการ
ชําระเงินผ"านเคาร@เตอร@ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให�โดยอัตโนมัติ หลังจากยืนยันข�อมูลการสมัครสอบ 

 (2) สั่งพิมพ@แบบฟอร@มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ"น หรือหาก ไม"มี
เครื่องพิมพ@ในขณะนั้น ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบไฟล@ .pdf ลงในสื่อบันทึกข�อมูล และนําไปสั่งพิมพ@ใน
ภายหลัง  

ในกรณีท่ีไม"สามารถพิมพ@แบบฟอร@มการชําระเงินหรือบันทึกข�อมูลได� ผู�สมัครสอบสามารถเข�าไปพิมพ@
แบบฟอร@มการชําระเงิน หรือบันทึกข�อมูลลงในสื่อบันทึกข�อมูลได�อีก แต"จะไม"สามารถแก�ไขข�อมูลในการกรอกใบ
สมัครในครั้งท่ีสมบูรณ@แล�วได� 

3.2 การชําระเงินค"าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 นําแบบฟอร@มการชําระเงิน ไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาร@เตอร@ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัว

ประเทศ ตั้งแต"วันท่ี 15-29 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให�เก็บหลักฐานการ
ชําระเงินไว�ด�วย ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบต�องตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว"าไม"
ถูกต�องให�รีบติดต"อธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีชําระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีชําระเงิน (การรับสมัคร
สอบแข"งขันจะมีผลสมบูรณ@ เม่ือชําระค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร�อยแล�วเท"านั้น) 

3.3 ค"าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
         ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ท่ีผู�สมัครสอบต�องชําระ ประกอบด�วย 
  (1) ค"าธรรมเนียมการรับสมัครและการจัดสอบ 200 บาท  
  (2) ค"าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท  
  (3) ค"าธรรมเนียมในการจะรับข"าวสารเก่ียวกับการสอบทาง sms 20 บาท (ผู�เข�าสอบ

สามารถเลือกชําระหรือไม"ชําระ ได�โดยสมัครใจ) 
 ท้ังนี้ ค"าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกรายการ จะไม"จ"ายคืนทุกกรณี 
3.4 การประกาศรายช่ือผูCมีสิทธิ์สอบและสนามสอบ  
 ผู�สมัครสอบท่ีชําระค"าธรรมเนียมสอบแล�ว จะได�รับหมายเลขผู�ชําระค"าธรรมเนียมสอบ

ตามลําดับของการชําระค"าธรรมเนียมสอบ สําหรับเลขประจําตัวสอบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จะ
กําหนดให�พร�อมกับการประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต@ 
www.pet.ac.th และ https://pet.thaijobjob.com  

3.5 การพิมพKใบสมัครสอบ  
 ผู�สมัครสอบท่ีชําระค"าธรรมเนียมสอบแล�วและมีรายชื่อเปBนผู�มีสิทธิ์สอบ จะต�องพิมพ@ใบสมัคร

สอบและติดรูปถ"ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ท่ีถ"ายไว�ไม"เกิน 6 เดือน และนํามาเปBนหลักฐานคู"กับบัตรประชาชน
ตัวจริงในวันสอบ โดยสามารถพิมพ@ใบสมัครทางเว็บไซต@ www.pet.ac.th และ https://pet.thaijobjob.com 
ได�ตั้งแต"วันท่ี 6-14 ธันวาคม 2562  
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4. กําหนดการสอบแข"งขันและวิธีการสอบแข"งขัน 
 4.1 กําหนดการสอบแข"งขัน : วันอาทิตยK ท่ี 15 ธันวาคม 2562  

         นักเรียนจะต�องมาถึงสนามสอบก"อนเวลา 08.00 น. เพ่ือเตรียมตัวเข�าแถวเคารพธงชาติและ
ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร ก"อนเริ่มทําข�อสอบระหว"างเวลา 09.00-12.00 น.  
 4.2 วิธีการสอบแข"งขัน  
                   สอบข�อเขียนในวิชาคณิตศาสตร@ วิทยาศาสตร@ และภาษาอังกฤษ  โดยขอบเขตของเนื้อหาเปBนไป
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ท้ังในส"วนท่ีเปBน
สาระการเรียนรู�พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู�เพ่ิมเติม โดยมีลักษณะของข�อสอบ เปBนข�อสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ ตามรายละเอียดดังตาราง  
 

วิชา ขCอ คะแนน เวลาในการทําขCอสอบ 
คณิตศาสตร@ 50 50 

180 นาที วิทยาศาสตร@ 60 60 
ภาษาอังกฤษ 40 40 

รวม 150 ขCอ 150 คะแนน 180 นาที 
 
5. หลักฐานท่ีใชCแสดงตนในการเขCาหCองสอบ     
 ผู�เข�าสอบจะต�องนําใบสมัครสอบ ขนาด A4 ท่ีพิมพ@ออกจากระบบและติดรูปถ"ายชุดนักเรียน ขนาด 1 
นิ้ว ท่ีถ"ายไว�ไม"เกิน 6 เดือน และบัตรประจําตัวประชาชนฉบับตัวจริง ท่ีมีรูปถ"ายและเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
13 หลัก ตรงกันกับใบสมัครสอบ เพ่ือแสดงตนในการเข�าห�องสอบ ผู�ท่ีไม"มีใบสมัครท่ีติดรูปถ"ายและบัตร
ประจําตัวประชาชน ไม"มีสิทธิ์เข�าห�องสอบ 
 

6. การประกาศผลการสอบแข"งขัน 
 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จะประกาศผลการสอบแข"งขัน ภายในวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 
ท่ีเว็บไซต@ www.pet.ac.th, https://pet.thaijobjob.com และท่ีปeายประชาสัมพันธ@ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัด
เพชรจริก โดยประกาศผลการสอบเรียงลําดับตามคะแนนรวมจากมากไปหาน�อย กรณีคะแนนรวมเท"ากันจะ
พิจารณาจากคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร@ วิชาวิทยาศาสตร@และวิชาภาษาอังกฤษ จากมากไปหาน�อยตามลําดับ 
 

7. รางวัลสําหรับการสอบแข"งขันและการรับสิทธิ์เขCาศึกษาต"อช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี 1 ป9การศึกษา 2563 
  รางวัลสําหรับการสอบแข"งขัน จะพิจารณาจากผลการสอบแข"งขันของผู�เข�าสอบแข"งขันท้ังหมดทุก
ระดับชั้น โดยแบ"งเปBน 
 7.1 รางวัลสําหรับผูCเขCาสอบแข"งขัน 
        รางวัลท่ี 1 ผู�ท่ีสอบได�คะแนนสูงสุด (จํานวน 1 รางวัล) จะได�รับเงินรางวัล 10,000 บาท   
พร�อมโล"เกียรติยศจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
        รางวัลท่ี 2 ผู�ท่ีสอบได� ลําดับท่ี 2 (จํานวน 1 รางวัล) จะได�รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร�อมโล"
เกียรติยศจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
        รางวัลท่ี 3 ผู�ท่ีสอบได� ลําดับท่ี 3 (จํานวน 1 รางวัล) จะได�รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
พร�อมโล"เกียรติยศจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
        รางวัลชมเชย ผู�ท่ีสอบได�ลําดับท่ี 4-100 จะได�รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
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 7.2 รางวัลสําหรับโรงเรียน 
         โรงเรียนท่ีนักเรียนได�รับรางวัลลําดับท่ี 1-3 จะได�รับโล"เกียรติยศจากนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช  

7.3 การรับสิทธิ์เขCาศึกษาต"อช้ันมัธยมศึกษาป9ท่ี 1 ป9การศึกษา 2563 
        สําหรับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู"ในระดับชั้นประถมศึกษาป<ท่ี 6 ในป<การศึกษา 2562 ของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีสอบได�ลําดับท่ี 100 คนแรก และนักเรียนสังกัดอ่ืน ท่ีสอบได�ลําดับ
ท่ี 50 คนแรก จะได�รับสิทธิ์เข�าศึกษาต"อชั้นมัธยมศึกษาป<ท่ี 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ป<การศึกษา 
2563 ท้ังนี้ เปBนไปตามเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนดและจะแจ�งให�ทราบในวันท่ีมีพิธีมอบทุนการศึกษาและโล"รางวัล 

 
8. กําหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาและโล"รางวัล 

โรงเรียนจะประกาศกําหนดวันเวลาในการมอบทุนการศึกษาและโล"รางวัล โครงการ Petcharik 
Champion Test ครั้งท่ี 8 ในวันประกาศผลการสอบแข"งขัน 
 
       ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.256๒ 
 

 
 

 

(นางพฤษภา  ปุยานุสรณ@) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

 
 


