
ระเบียบการสมัคร 

 
1. วิชาที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ 

 1.1 วิชาคณิตศาสตร์   น้ำหนักคะแนน 40 
 1.2 วิชาวิทยาศาสตร์   น้ำหนักคะแนน 40 
 1.3 วิชาภาษาอังกฤษ   น้ำหนักคะแนน 20 
2. คุณสมบัติของผูส้มัคร 

 2.1 เป็นนักเรียนที่อาศัยและกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในประเทศไทย  
 2.2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                
(ม.1-ม.3) และต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน 
 2.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมแข่งขัน 
 2.4 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพดี 
 2.5 เป็นนักเรียนที่ไม่เคยถูกภาคทัณฑ์ หรือ ถูกต้องโทษที่เก่ียวข้องกับการทุจริตในโรงเรียนหรือการสอบ 
3. กำหนดการรับสมัคร 

 3.1 ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร 
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทาง Website โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา (www.satitmattayom.nrru.ac.th) 
 3.2 การสมัคร 

  การรับสมัครมี 2 รูปแบบ ได้แก่ ประเภทบุคคล และ ประเภททีม ทีมละ 3 คน โดยการแข่งขันจะ
แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) สามารถสมัครผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา (www.satitmattayom.nrru.ac.th) หรือ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา อาคาร 9 ชั้น 10 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
  ถ้าสมัครสอบแข่งขันผ่านช่องทางเว ็บไซต์โรงเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาล ัยราชภัฏนครราชสีมา                  
ระดับมัธยมศึกษา (www.satitmattayom.nrru.ac.th) จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน แล้วชำระเงินค่า
ดำเนินการการจัดสอบ 100 บาทต่อคน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                       
ชื่อบัญชีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี 419-1-78748-4 และแนบหลักฐานดังต่อไปนี้              
ตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนด  
  (1) เอกสารรับรองจากผู้ปกครองหรือครปูระจำชั้น 
  (2) เอกสารการชำระเงิน 
(หมายเหตุ นักเรียนท่ีแนบเอกสารไม่ครบ ถือว่านักเรียนยังทำการสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่เรียบร้อย และจะไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน) 

3.3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน   

  วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับ
มัธยมศึกษา (www.satitmattayom.nrru.ac.th) 

 



ระเบียบการแข่งขัน 

 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

       ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.1-ม.3)  ในปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนเป็นผู้รับรอง 
2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

2.1 การแข ่งข ันโครงการสรรหาน ักเร ียนท ี ่ม ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  ว ิทยาศาสตร์                               
และภาษาอังกฤษ ทั้งการแข่งขันประเภทบุคคลและประเภททีม 
          2.2 การแข่งขันมี 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น               
(ม.1-ม.3) 

2.2 การรับสมัครมี 2 รูปแบบ ได้แก่ ประเภทบุคคล และ ประเภททีม ทีมละ 3 คน  
หากนักเรียนสมัครเป็นทีมนักเรียนสามารถรวมกลุ่มในระดับชั้นเดียวกันได้แต่ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันเท่านั้น  
โดยมีผู้ปกครองหรือครปูระจำชั้นของนักเรียนเป็นผู้รับรอง 
3.สอบแข่งขัน 

  สอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565  เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
  การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             
(ม.1-ม.3) โดยการแข่งขันมีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ประเภททีมจะประกอบไปด้วยผู้เข้าแข่งขัน 3 คน แบ่ง
การแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

       รอบที่ 1 (ภาคเช้า) เป็นการสอบข้อสอบปรนัย ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง กรณีที่นักเรียนสมัคร
ประเภททีมจะนำคะแนนการสอบในทีมมารวมกันแล้วคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันใน           
รอบท่ี 2 (ภาคบ่าย)  
                 รอบท่ี 2 (ภาคบ่าย) ทีมท่ีได้รับการคัดเลือกจากคะแนนรวม 10 ทีมแรก เข้ารับการแข่งขันตอบปัญหา
ใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยคำถามที่ใช้ในการแข่งขันมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาคณิตศาสตร์               
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งแยกเป็น 2 ช่วง คือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 หมายเหตุ : - ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องสอบหลังเวลา 09.00 น. และไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้อง
สอบก่อนหมดเวลาสอบ    
       - อนุญาตให้นักเรียนนำ บัตรประชาชน ปากกา ดินสอ 2B และ ยางลบดินสอ เข้าห้องสอบเท่านั้น               
ในกรณีนาฬิกาข้อมือใช้ได้เฉพาะระบบเข็มเท่านั้น 
           - กรณีท่ีมีปัญหาอ่ืนใด ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 
  
 
 
 
 
 



 

 

กำหนดการแข่งขันเพชรสาธิตราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 1  

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม  2565 

      เวลา     กิจกรรม 

07.30-  08.30 น. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายงานตัวที่อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 70 ป ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการเรียกผู้เข้าร่วมการแข่งขันจัดแถวเพื่อเข้าห้องสอบ 

09.30 - 11.30 น. แข่งขันรอบที่ 1 

13.00 - 13.30 น. ประกาศผลการแข่งขันรอบที ่1 และรายงานเข้ารอบคัดเลือกรอบท่ี 2 

14.00 - 15.30 น. แข่งขันรอบที่ 2 

16.00 น.  ประกาศผลการแข่งขัน /พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน 

 

สถานที่สอบ  : หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หมายเหตุ :   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

4. การมอบรางวัล 

ประเภทบุคคล 

     1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

                2. ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดในการสอบภาคเช้า จำนวน 3 คนแรกของระดับประถมศึกษาและจำนวน 3 

คนแรกของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ                    จำนวน    5,000 บาท  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   จำนวน    3,000 บาท 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง   จำนวน    2,000 บาท 

ประเภททีม 
    1. ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในการตอบปัญหาในช่วงบ่าย จำนวน 3 ทีมจะได้รับเงินรางวัลพร้อม

เกียรติบัตร ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ         จำนวน    5,000 บาท 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   จำนวน    3,000 บาท 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง    จำนวน    2,000 บาท 

     2. ทีมท่ีได้เข้ารอบการแข่งขันนอกเหนือจากทีมทีไ่ด้คะแนนสูงสุด 3 อันดับ จะได้รับเกียรติบัตร 

หมายเหตุ       การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด 
 



 

 

 


