
 
โรงเรียนมัธยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ใบสมัครโครงการสอบ Pretest (online) นกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕                                 
(โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง) 

 

เลขประจ าตัวประชาชน - --- 

ชื่อผู้สมัคร เด็กชาย/ เด็กหญิง.................................................... นามสกุล.............................................................. 
โรงเรียน............................................................................................................................................... .................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.....................หมู่บ้าน................................... ซอย...................................ถนน.....................................
ต าบล(แขวง).................................. อ าเภอ(เขต)...............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอร์ติดต่อ.............................................. 
อุปกรณ์ที่ใช้การสอบ  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  โน๊ตบุ๊ค    แท็บเล็ต   โทรศัพท์มือถือ 
อินเทอร์เน็ตที่ใช้   อินเทอร์เน็ตบ้าน   อินเทอร์เน็ตมือถือ  

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้สมัคร 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับเงิน 
 

หมายเหตุ: ยื่นสมัครสอบโครงการ Pretest ทีห่้องประชาสัมพันธ์ อาคารสาธติ ๒ ช้ัน ๑  

 

 

 

.................................................................................................................................................................................... 

                    บัตรที่นั่งสอบโครงการสอบ Pretest (Online) ป.๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                      โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เลขประจ าตัวประชาชน - --- 

ชื่อผู้สมัคร เด็กชาย/ เด็กหญิง............................................................................................................ 

เลขประจ าตัวสอบ...................................... ห้องสอบที่............................ 

   ลงชื่อ...................................................ผู้ออกบัตร 
 

สอบวันอาทิตยท์ี่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๙..๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

 

ตดิรปูถ่าย 

ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

 

 

ตดิรปูถ่าย 

ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

เลขประจ ำตวัสอบ...................... 



 
ระเบียบการรับสมัครสอบ Pretest ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC / Laptop / Tablet (แนะน ำ) 
2. มือถือ กรณีจ ำเป็น หรือ ขำดแคลนอุปกรณ์เท่ำนั้น หรือ ใช้มือถือเปิดกล้องในกำรเข้ำห้องสอบเป็น

เครื่องที่สอง 
3. กล้อง Web camera 
4. ไมโครโฟน 
5. บัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ 
6. กระดำษทดที่โรงเรียนแนบให้ไปตอนสมัครสอบ 
7. เครื่องเขียนต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรทด ในวิชำ คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์  

 
ขั้นตอนการสมัครสอบ 

1. Download ใบสมัครสอบทำงเว็บไซต์ www.wpm.ac.th 
2. กรอกใบสมัครสอบให้เรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่ำย 1.5 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 
3. สมัครใช้งำน Gmail ลงในโทรศัพท์มือถือ (ตำมขั้นตอนที่แนบในใบสมัคร) 
4. น ำใบสมัครสอบ มำสมัครสอบที่โรงเรียนในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกำยน 2564 หรือ จนจนกว่ำจะเต็ม

จ ำนวน 1,000 คน และช ำระเงินค่ำสมัครจ ำนวน 200 บำท 
5. ลงชื่อผู้สมัคร กรอกเลขบัตรประชำชน และ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ 
6. เจ้ำหน้ำที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
7. เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรออกบัตรสอบให้นักเรียน 
8. เจ้ำหน้ำที่ก ำหนดให้นักเรียนเข้ำห้องสอบออนไลน์ตำมล ำดับของกำรสมัคร 
9. นักเรียนตรวจสอบกำรสมัคร 

  9.1 นักเรียนจะได้รับบัตรสอบ 
  9.2 นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงิน 
  9.3 นักเรียนจะได้เลขประจ ำตัวสอบ ห้องสอบ และเข้ำระบบกำรสอบออนไลน์ 
  9.4 นักเรียนรับคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม Google Classroom และ Meet ในกำรสอบออนไลน์ 
หมายเหตุ กำรสมัครใช้งำน Google Classroom Google Meet และกำรเข้ำห้องสอบออนไลน์ หำกไม่สะดวก 
สำมำรถน ำไปติดตั้งและเข้ำห้องสอบในภำยหลังได้ โดยดูจำกคู่มือกำรใช้งำนที่ได้รับ 



ก าหนดการสอบ 
8.00 – 8.30 นักเรียนเข้ำห้องสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet และ Google classroom 
8.30 – 8.45 ผู้คุมสอบแจ้งรำยละเอียดกำรสอบและวิธีกำรสอบให้นักเรียนรับทรำบ 
8.45 – 9.00  ผู้คุมสอบตรวจสอบควำมเรียบร้อยและตรวจสอบบัตรสอบของนักเรียนผ่ำนกล้อง 
9.00 – 12.00 เริ่มท ำกำรสอบออนไลน์  

 

ระเบียบการสอบ 
1. ผู้เข้ำสอบต้องเปิดกล้องวีดีโอในขณะท ำกำรสอบและใช้ไมโครโฟนในกำรสื่อสำรกับผู้คุมสอบ 
2. กำรสอบจะมีจ ำนวน 5 วิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย และสังคมศึกษ 

วิชำละ 20 ข้อ รวมเป็น 100 ข้อ 
3. ในกำรสอบนักเรียนจะเลือกท ำวิชำใดก่อนก็ได้ แต่ต้องท ำวิชำที่เลือกให้เสร็จสิ้นจ ำนวน 20 ข้อ และกด

ส่งข้อสอบในวิชำนั้น ๆ ทีละวิชำ  
4. ให้ตรวจทำนกำรท ำข้อสอบของนักเรียน เพรำะเมื่อส่งข้อสอบในแต่ละวิชำแล้วจะไม่สำมำรถย้อนกลับ

มำแก้ไข ข้อสอบในวิชำนั้น ๆ ได้ 
5. ตรวจสอบว่ำได้ส่งข้อสอบครบทุกรำยวิชำเรียบร้อยแล้ว 
6. ให้ยกมือแจ้งผู้คุมสอบว่ำส่งข้อสอบทุกรำยวิชำเรียบร้อย รอจนกว่ำผู้คุมสอบอนุญำตให้ออกจำกห้อง

สอบจึงออกจำกระบบได้ 
  
 



การสมัครใช้งาน Gmail ส าหรับใช้ Google Classroom และ Google meet 
 
1. เข้าเว็บไซต์ www.gmail.com และเลือกสร้างบัญชี 

 
 
2. หน้าต่างนี้ ให้กรอกชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และกดปุ่ม “ถัดไป” 

 
 
 

http://www.gmail.com/


3. หน้าต่างนี้ หมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ต้องกรอกก็ได้)  ให้ก าหนดวัน เดือน ปีเกิด (ปี ค.ศ.) และก าหนดเพศ และกด
ปุ่ม “ถัดไป” 

 
 
4. กดปุ่ม “ฉันยอมรับ” ระบบก็จะด าเนินการเป็นอันสร็จสิ้นการสมัคร Gmail (ต้องจ าชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน) 
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