
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
เร่ือง การรับสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โรงเรียนดงหลวงวิทยา มีความประสงค์จะจัดสอบแข่งขันนักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดของการสมัคร การสอบ การรับเกียรติบัตร และการรับรางวัล 
ดังนี้ 

1. การสมัคร 
  1.1 วิชาที่รับสมัคร รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ 

1) วิชาวิทยาศาสตร์ 
2) วิชาคณิตศาสตร์ 

 1.2 ลักษณะแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ภาษาไทยในการออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ 
คณิตศาสตร์ แต่ละวิชาจะมี 2 ตอน คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน รวม 2 วิชา 200 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ปรนัย 20 ข้อๆ ละ 2.5 คะแนน รวม 50 คะแนน 
  ตอนที่ 2 อัตนัย 20 ข้อๆ ละ 2.5 คะแนน รวม 50 คะแนน 
  ระดับประถมศึกษา 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 และความรู้พื้นฐานในการ 
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  

 วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และความรู้พื้นฐานในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
  ระดับมัธยมศึกษา 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 และความรู้พื้นฐานในการ 
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

  วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

 1.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ระดับประถมศึกษา 

 เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ในปีการศึกษา 2563 จนถึงวันสอบ 
มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.3  จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและ 
ไม่พิจารณาผลการสอบ 

  ระดับมัธยมศึกษา 
 เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ในปีการศึกษา 2563 จนถึงวันสอบ 

มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1.3  จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและ 

ไม่พิจารณาผลการสอบ 
/1.4 ก าหนดการ… 



 1.4 ก าหนดการส าหรับผู้สมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบออนไลน์ เว็บไซต์ http://dongluangwittaya.ac.thตามก าหนดการ 

ดังนี้ 
กิจกรรม ก าหนดการ 
ลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ 10 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 
ช าระเงิน ช าระเงิน และแจ้งผลการช าระเงิน 10 กันยายน – 15 

ตุลาคม 2563   
หลังจากสมัครสอบและช าระเงินแล้ว 
ให้แจ้งผลการช าระเงิน ผ่านเว็บไซต์ 
http://dongluangwittaya.ac.th 

 10 กันยายน-16 ตุลาคม 2563 
 

ประกาศช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
เว็บไซต์ http://dongluangwittaya.ac.th 

20 ตุลาคม 2563 

บัตรประจ าตัวสอบ  
-ใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประจ าตัวประชาชนในการเข้า
สอบ 
-ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน 
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือครู รับรองการเป็นนักเรียน 

 

ก าหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 
09.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
13.00 – 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 

ประกาศผลการสอบ 31 ตุลาคม 2563 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม ทางโรงเรียนจะจัดห้องสอบส ารองไว้ 1 
ห้องสอบ เพื่อรองรับนักเรียนท่ีมาสอบ 

  1.4.1 การเปิด – ปิดระบบรับสมัคร 
โรงเรียนดงหลวงวิทยาจะเปิดรับสมัครสอบ ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ของวันท่ี 10 กันยายน  

2563 และปิดรับสมัครสอบ ในเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 
1.4.2 การเปิด – ปิดระบบการช าระเงิน 

โรงเรียนดงหลวงวิทยา จะเปิดระบบการช าระเงิน ในวันท่ี 10 กันยายน 2563 และปิดระบบการช าระเงิน 
ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลาการให้บริการของช่องทางการช าระ 
เงินในแต่ละธนาคาร (กรุณาเก็บหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครสอบไว้) 
 1.5 วิธีการสมัครสอบ เง่ือนไขการสมัครสอบ การช าระเงินค่าสมัครสอบ และการติดต่อ 

1.5.1 วิธีการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ 

http://dongluangwittaya.ac.th โดยด าเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
ตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

 /1) ค าน าหน้าช่ือ… 
 



   1) ค าน าหน้าช่ือ 
   2) ช่ือ-สกุล 
   3) เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน   

4) ระดับช้ัน      
   5) ช่ือสถานศึกษา 
   6) ท่ีอยู่ 
   7) เบอร์โทรศัพท์ 
   8) ไอดีไลน์ 
   9) อีเมลล์ (ถ้ามี) 

1.5.2 เง่ือนไขการสมัครสอบ 
1) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
2) ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง 
3) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามข้ันตอนในระบบเป็นรายบุคคล  

มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 
4) ผู้สมัครสอบต้องด าเนินการสมัครสอบและช าระเงินตามวันและเวลาท่ีก าหนด  

หากเกิดปัญหาในการด าเนินการให้ผู้สมัครสอบ ติดต่อเจ้าหน้าท่ีประสานงาน โดยด่วน  
1.5.3 การช าระเงินค่าสมัครสอบ 

1) ค่าสมัครสอบ 2 วิชา 100 บาท 
2) วิธีการช าระเงิน ผู้สมัครสามารถช าระเงินเข้าธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี  

421-0-63918-4  ช่ือบัญชี ความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ดังนี้ 
2.1) ช าระเงินได้ท่ีสาขาของธนาคารทุกแห่ง (เสียค่าธรรมเนียมการโอนตามอัตราท่ี 

ธนาคารก าหนด) 
2.2) ช าระเงินได้ท่ีตู้ ATM ของธนาคารทุกแห่ง (เสียค่าธรรมเนียมการโอนตามอัตรา 

ท่ีธนาคารก าหนด) 
2.3) ช าระเงินโดย ผ่านแอบพลิเคชันธนาคารกรุงไทย (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 

3) หลังจากการช าระเงิน ให้ผู้สมัครสอบแจ้งผลการช าระเงินท่ี เว็บไซต์ 
http://dongluangwittaya.ac.th หากช าระเงินแล้ว ไม่แจ้งผลการช าระเงิน จะไม่มีสิทธิ์สอบทุกกรณี (ผู้สมัครสอบ
จะต้องเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ เพื่อใช้ยืนยันการช าระเงินค่าสมัครสอบ) 

4) ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
หมายเหตุ นักเรียนสามารถสมัครสอบ และช าระค่าสมัครสอบ ในวันและเวลาราชการท่ีโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

1.5.4 การติดต่อ 
หากมีปัญหาในการด าเนินการใด ๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการ 

สมัครสอบและการสอบสามารถติดต่อ ได้ทางผู้ประสานงาน คุณพิชิต อดทน โทร. ต่อ 062-628-2698 หรือ คุณ
ผกามาศ ช่างถม 086-414-9939 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันท าการ 

2. การสอบแข่งขัน 
 2.1 รายละเอียดการสอบแข่งขัน 

นักเรียนท่ีเข้าสอบจากทุกโรงเรียน ประมาณ 800 คน  จะได้สอบในวิชาวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ ท้ังนี้หากคะแนนของนักเรียนเท่ากัน จะแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา การพิจารณาของคณะกรรมการถือ
เป็นท่ีส้ินสุด โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

/1) สถานท่ีสอบ 
 



1) สถานที่สอบ 
สนามสอบ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ท่ีต้ัง 204 ม.4 ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัด 

มุกดาหาร หากไม่ไปสอบตามสนามสอบตามที่ก าหนดจะถือว่าเป็นการขาดสอบ 
2) ก าหนดการ วัน และเวลาสอบ 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 
09.00 – 09.15 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ 
09.15 – 09.30 น. กรรมการคุมสอบช้ีแจงกฎระเบียบการสอบ 
09.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
12.30 – 12.45 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ 
12.45 – 13.00 น. กรรมการคุมสอบช้ีแจงกฎระเบียบการสอบ 
13.00 – 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนด ส าหรับนักเรียนท่ีมาหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 
15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และนักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที 

3) การประกาศผลการสอบ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์ 

http://dongluangwittaya.ac.th 
4) การพิมพ์เกียรติบัตร 

1.นักเรียนท่ีมีผลการสอบล าดับท่ี 1-10 จะได้รับเกียรติบัตร และส่งเกียรติบัตรไปยังท่ีอยู่ท่ี 
ระบุไว้ในใบสมัคร 

2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมการสอบแข่งขันที่ประสงค์ขอรับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถ 
 ติดต่อขอรับเกียรติบัตร เพิ่มเติมได้ท่ีทางเว็บไซต์ http://dongluangwittaya.ac.th ระหว่างวนัท่ี 1-10 พฤศจิกายน 
2563 
 5) เกณฑ์การตัดสิน  
  1. การตัดสินผลการแข่งขัน  โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปน้อย 
  2. คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สอบท่ีได้คะแนนมากกว่า 
จะอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เท่ากันอีก จะพิจารณาจากคะแนนสอบแบบอัตนัยวิชา
คณิตศาสตร์ ผู้สอบท่ีได้คะแนนมากกว่า จะอยู่ในล าดับดีกว่า 
  3. หากคะแนนอัตนัยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
ผู้สอบท่ีได้คะแนนมากกว่า จะอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันอีก จะพิจารณาจากคะแนน
สอบแบบอัตนัยวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สอบท่ีได้คะแนนมากกว่า จะอยู่ในล าดับดีกว่า 
  
  2.2 ข้อปฏิบัติในการสอบ 

1) ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
1. นักเรียนท่ีไม่มีเลขท่ีนั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 
2. นักเรียนท่ีไม่มีหลักฐานแสดงตนในการเข้าห้องสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 
3. นักเรียนท่ีไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ 
4. นักเรียนท่ีไปสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น 
5. ห้าม นักเรียนน าเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้อง 

สอบจะหมดสิทธิ์สอบทันที 
 

/6. ห้าม นักเรียน... 



6. ห้าม นักเรียนน านาฬิกาท่ีเป็นเครื่องมือส่ือสารเข้าห้องสอบ สามารถใช้นาฬิกาแบบ 
ธรรมดาได้เท่านั้น 

7. การแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน  
8. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเกิดขึ้น ตามแนวปฏิบัติของ 

กรรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในวันสอบ 
2) หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ 

บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน 
3) อุปกรณ์ที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ 

1. ปากกา ใช้ส าหรับลงช่ือบนหัวกระดาษค าตอบ 
2. ดินสอด า 2B หรือเข้มกว่า ใช้ส าหรับระบายค าตอบท่ีต้องการเลือก 
3. ยางลบ 

  3. รางวัลการสอบแข่งขัน 
  3.1 ระดับประถมศึกษา  
   ผลการทดสอบทั้ง 2 วิชา วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คะแนนรวม 2 วิชา 
     ชนะเลิศ  2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
     รองชนะเลิศอันดับท่ี1 1,500 บาท 
     รองชนะเลิศอันดับท่ี2 1,000 บาท 
     ล าดับท่ี4 400 บาท 
     ล าดับท่ี5 400 บาท  
     ล าดับท่ี6 400 บาท 
     ล าดับท่ี7 400 บาท 
     ล าดับท่ี8 400 บาท  
     ล าดับท่ี9 400 บาท 
     ล าดับท่ี10 400 บาท 
  3.2 ระดับมัธยมศึกษา  
   ผลการทดสอบทั้ง 2 วิชา วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คะแนนรวม 2 วิชา 
     ชนะเลิศ  2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 
     รองชนะเลิศอันดับท่ี1 1,500 บาท 
     รองชนะเลิศอันดับท่ี2 1,000 บาท 
     ล าดับท่ี4 400 บาท 
     ล าดับท่ี5 400 บาท  
     ล าดับท่ี6 400 บาท 
     ล าดับท่ี7 400 บาท 
     ล าดับท่ี8 400 บาท  
     ล าดับท่ี9 400 บาท 
     ล าดับท่ี10 400 บาท 

/3.3 รางวัลส าหรับนักเรียน... 



 3.3 รางวัลส าหรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการ เขตอ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
  1) ระดับประถมศึกษา คะแนนรวม 2 วิชา 
     ชนะเลิศ  1,000 บาท  
     รองชนะเลิศอันดับท่ี1 700 บาท 
     รองชนะเลิศอันดับท่ี2 500 บาท 
     ล าดับท่ี4 300 บาท 
     ล าดับท่ี5 300 บาท  
     ล าดับท่ี6 300 บาท 
     ล าดับท่ี7 300 บาท 
  2) ระดับมัธยมศึกษา คะแนนรวม 2 วิชา 
     ชนะเลิศ  1,000 บาท  
     รองชนะเลิศอันดับท่ี1 700 บาท 
     รองชนะเลิศอันดับท่ี2 500 บาท 
     ล าดับท่ี4 300 บาท 
     ล าดับท่ี5 300 บาท  
     ล าดับท่ี6 300 บาท 
     ล าดับท่ี7 300 บาท 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 3 กันยายน 2563 

 

ลงช่ือ     
        (นายคนิม  เบญมาตย์) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 


