
 
 

ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต 
เรื่อง โครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2023 

 
ด้วยโรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

เข้าร่วมโครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2023  ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้โอกาสนักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองก่อนสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต 2) ได้ทราบผลการประเมินความรู้ความสามารถและนำไปสู่การพัฒนา
ตนเองในระดับที่สูงขึ้น และ 3) เป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการจำลองสนามสอบ  
 

1.  กำหนดการ 
 

18 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2565 รับสมัครทางเว็บไซต์ pretest.spr.ac.th 
18 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2565 ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือชำระเงินสด 

ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
5 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบทางเว็บไซต์ 

 http://pretest.spr.ac.th และเพจ Facebook ของโรงเรียนสาย
ปัญญารังสิต 

7 มกราคม 2566  ทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2023 
13 มกราคม 2566 ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ pretest.spr.ac.th 
16 – 20 มกราคม 2566 มอบรางวัลสัญจร (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยโรงเรียนจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.spr.ac.th และเพจของ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต Saipanyarangsit SPR 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครเข้าทดสอบต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2565 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ ถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบพบภายหลังผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และคืนเงินรางวัลทั้งหมดเพ่ือมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อัน
ถูกต้องต่อไป 

3.  วิชาที่สอบ  จำนวน  5  วิชา 
 3.1  วิชาภาษาไทย 
 3.2  วิชาคณิตศาสตร์ 
 3.3  วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 3.4  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.5  วิชาภาษาอังกฤษ 

4.  การรับสมัคร  มีข้ันตอนการสมัคร ดังนี้ 
4.1 ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบที่เว็บไซต์ pretest.spr.ac.th 
4.2 ไปท ี ่ เมน ู  "สมัครสอบ Pre-test" พิมพ์ เลขประจำต ัวประชาชน 13 หล ัก และกรอกใบสมัคร  

เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วให้กดยืนยันการสมัครสอบ 
4.3 ไปที่เมนู "พิมพ์ใบชำระเงิน" ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัคร 400 บาท โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง  

    - สแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคาร 
 - ชำระเงินสดที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
(เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อมูลและใช้เวลา 1-2 วัน ในการตรวจหลักฐาน) 

4.4 หลังจากชำระเง ิน 2 ว ัน ผ ู ้สม ัครจะต้องเข ้ามาตรวจสอบสถานะการสม ัครอ ีกคร ั ้งท ี ่ เว ็บไซตฺ์  
pretest.spr.ac.th ที่เมนูตรวจสอบข้อมูล หากมีปัญหาการสมัครสามารถติดต่อมายัง Line Official  
ID : @899lalej 

5.  แนวปฏิบัติโครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2023 
5.1 ผู ้สมัครจะต้องติดตามการประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวเพื ่อเข้าสอบที่เว็บไซต์     

pretest.spr.ac.th  ในวันที่ 5 มกราคม 2566  
5.2 วันที่สอบ 7 มกราคม 2566 และเวลาสอบรายวิชาตามตารางสอบ  

 

ตารางสอบโครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Per-Test 2023 
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 

เวลา วิชาที่ทดสอบ คะแนน 
08.30 – 09.30 น.  (60 นาที) 
09.35 – 10.15 น.  (40 นาที) 
10.20 – 11.00 น.  (40 นาที) 

คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

40  คะแนน 
40  คะแนน 
40  คะแนน 

11.00 – 11.50 น.  (50 นาที) พักรับประทานอาหารกลางวัน 
11.50 – 12.50 น.  (60 นาที) 
12.55 – 13.35 น.  (40 นาที) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ 

40  คะแนน 
40  คะแนน 

 

หมายเหตุ    1) กำหนดการสอบเป็นไปตามตารางที่โรงเรียนกำหนด หากผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบสายจะไม่มีการทดเวลา 
และไม่อนุญาตให้สอบรายวิชานั้นย้อนหลัง 
 

6.  รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  4,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  3,000 บาท 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  2,000 บาท 
 รางวัลคะแนน อันดับ 4 - 10 จัดส่งเกียรติบัตรทางอีเมล 
 



7.  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการทดสอบและพิจารณาตัดสินผลรางวัล 
     โรงเรียนสายปัญญารังสิต จะพิจารณาผลคะแนนการทดสอบและรางวัล ตามลำดับพิจารณา ดังนี้ 
 7.1  พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 5 วิชา 
 7.2  หากนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาผลคะแนนสอบรายวิชาตามลำดับ ต่อไปนี้ 
       7.2.1  วิชาคณิตศาสตร์ 
       7.2.2  วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
       7.2.3  วิชาภาษาอังกฤษ 
       7.2.4  วิชาภาษาไทย   
       7.2.5  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

7.3  หากพิจารณา ตามข้อ 7.2 แล้วพบว่านักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับการสมัครเข้า
ทดสอบ 

7.4  การพิจารณาอ่ืนใดที่นอกเหนือจากที่ระบุในประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณี
ไป โดยมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

8.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสายปัญญารังสิต  เลขที่ 99  ถนนพหลโยธิน 87  ซอย 6  ตำบลประชาธิปัตย์  

อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์  12130  หมายเลขโทรศัพท์  0-2536-3653 หรือ line Official @899lalej 
  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                    ประกาศ  ณ  วนัที ่ 11  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2565  

 

        
(นายธนพจ    แกว้วงษา) 

   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสายปัญญารงัสติ 


