
โครงการฝึกสมองประลองปัญญา ปีการศึกษา 2566 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

 

1. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
1.1  เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง 
1.2  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
1.3  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น 

2. ประเภทของการทดสอบ 
2.1  ห้องเรียนพิเศษ 

 1) ระดับก่อนสอบเข้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
     1.1) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) 
     1.2)  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)    
 2) ระดับก่อนสอบเข้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
     2.1) ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (DIP) 
     2.2) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (สสวท.) 
     2.3) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)    

2.2  ห้องเรียนปกติ 
 - ระดับก่อนสอบเข้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1      

3. คุณสมบัติผู้สมัคร 
3.1  สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบ  ระดับก่อนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา 

อยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
3.2  สำหรับนักเรียนท่ีสมัครสอบ  ระดับก่อนสอบเข้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จะต้องเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษา

อยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

4. กำหนดการรับสมัคร/ประกาศห้องสอบ   
4.1 ห้องเรียนพิเศษ  

รับสมัคร : ต้ังแต่วันท่ี  6  ธันวาคม  2565   ถึงวันท่ี 24 มกราคม 2566 
ประกาศห้องสอบ : ภายในวันท่ี 27 มกราคม 2566 สามารถดูได้ท่ี www.horwang.ac.th    

4.2 ห้องเรียนปกติ 
รับสมัคร : ต้ังแต่วันท่ี  6  ธันวาคม  2565   ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
ประกาศห้องสอบ : ภายในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถดูได้ท่ี www.horwang.ac.th    

5. ขั้นตอนวิธีการสมัคร/การชำระเงิน 
5.1  เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหอวัง www.horwang.ac.th  กรอกข้อมูลสมัครสอบให้ครบถ้วน 
5.2  จากนั้นพิมพ์ใบชำระเงินแล้วนำไปชำระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือชำระเงินผ่าน

แอปพลิเคชัน Krungthai Next ในอัตราค่าสมัคร ดังนี ้
  - ประเภทห้องเรียนพิเศษ  400  บาท 
  - ประเภทห้องเรียนปกติ  400  บาท 

http://www.horwang.ac.th/
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5.3  หลังจากชำระเงินภายใน 2-3 วันทำการ ให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ท่ี www.horwang.ac.th    
หมายเหตุ  การดำเนินการรับสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยตามกำหนดการ              

รับสมัครแต่ละประเภท ทั้งนีใ้นกรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณ ี

6. กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ และประกาศผลสอบ 
6.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 

วันท่ีสอบ  วันอาทิตย์ท่ี  29 มกราคม 2566   
-  ระดับก่อนสอบเข้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    เวลา 9.00 - 14.30 น. 

 -  ระดับก่อนสอบเข้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 9.00 - 14.30 น. 
วิชาท่ีสอบ 3 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ   
วันประกาศผลสอบ ภายในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์โรงเรียนหอวัง

www.horwang.ac.th   
6.2 ประเภทห้องเรียนปกติ 

วันท่ีสอบ  วันอาทิตย์ท่ี  5  กุมภาพันธ์  2566   
-  ระดับก่อนสอบเข้าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    เวลา 9.00 - 14.45 น. 

วิชาท่ีสอบ 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ   

วันประกาศผลสอบ ภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์โรงเรียนหอวัง 
www.horwang.ac.th   

7. คำช้ีแจงเพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครองที่ร่วมโครงการฝึกสมองประลองปัญญา  
7.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสมองประลองปัญญา เป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียนและ

ผู้ปกครอง มิได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด และมิได้เป็นส่วนหนึ ่งของการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ             
โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2566 

7.2 นักเรียนแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน  พร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครหรือบัตรประชาชน และนำ
อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาน้ำเงิน  ดินสอ 2B  ยางลบดินสอมาในวันสอบ (ไม่นำเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิด
เข้าห้องสอบ) 

7.3 ข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเว็บไซต์โรงเรียนหอวัง www.horwang.ac.th หรือโทรสอบถาม 0-2512-4824 และ
0-2513-3134, 0-2513-3137 ต่อ 123 

8. ตารางสอบ  

8.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (สอบวันอาทิตย์ท่ี 29 มกราคม 2566)   
ระดับก่อนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เวลา วิชา จำนวน (นาท)ี คะแนนเต็ม  
9.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ 90 35 
10.45 – 11.45 น. ภาษาอังกฤษ 60 30 
11.45 – 13.00 น. พัก 
13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร์ 90 35 
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ระดับก่อนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เวลา วิชา จำนวน (นาท)ี คะแนนเต็ม  

9.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ 90 35 
10.45 – 11.45 น. ภาษาอังกฤษ 60 30 
11.45 – 13.00 น. พัก 
13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร์ 90 35 

8.2 ประเภทห้องเรียนปกติ (สอบวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566)   
ระดับก่อนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เวลา วิชา จำนวน (นาท)ี คะแนนเต็ม 
09.00 - 09.50 น. ภาษาไทย 50   40 
09.55 - 10.55 น. คณิตศาสตร์ 60   40 
11.00 - 11.40 น. ภาษาอังกฤษ 40 40 
11.40 - 13.00 น. พัก 
13.00 - 13.50 น. วิทยาศาสตร์ 50  40 
13.55 - 14.45 น. สังคมศึกษา 50 40 

9. เกณฑ์การให้รางวัล 
9.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (หอ้งเรียนพเิศษทุกประเภท) 
 1) รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  
     1.1) ระดับก่อนเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1  

อันดับ 1   ทุนการศึกษา   10,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 
อันดับ 2   ทุนการศึกษา     5,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 
อันดับ 3   ทุนการศึกษา     3,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 
อันดับ 4-20 ได้รับเกียรติบัตร  

1.2) ระดับก่อนเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4  
อันดับ 1   ทุนการศึกษา    6,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 
อันดับ 2  ทุนการศึกษา     4,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 
อันดับ 3  ทุนการศึกษา     2,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 
อันดับ 4-20 ได้รับเกียรติบัตร  

หมายเหตุ   1. การจัดอันดับนักเรียนที่ได้รางวัลคะแนนรวมสูงสุด พิจารณาจากนักเรียนที่สมัครสอบ
ห้องเรียนพิเศษในทุกประเภทรวมกัน 

 2. กรณีที่นักเรียนมีคะแนนรวม 3 วิชาเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ทั้งนี ้หากนักเรียนมีคะแนนในแต่ละรายวิชาทั้ง 3 วิชาเท่ากัน               
ให้พิจารณาจากลำดับการสมัคร 

2) คะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา  
พิจารณาจากนักเรียนท่ีสมัครสอบห้องเรียนพิเศษทุกประเภทรวมกัน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ ระดับช้ันก่อนเข้ามัธยมศึกษาปีท่ี 1 และก่อนเข้ามัธยมศึกษาปีท่ี 4  ได้รับเกียรติบัตร  
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9.2 ประเภทห้องเรียนปกติ 
 1) รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  
     1.1) ระดับก่อนเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 

อันดับ 1   ทุนการศึกษา   10,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 
อันดับ 2   ทุนการศึกษา     5,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 
อันดับ 3   ทุนการศึกษา     3,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล 
อันดับ 4-20 ได้รับเกียรติบัตร  

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนมีคะแนนรวม 5 วิชาเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลำดับ ท้ังนี้หากนักเรียนมีคะแนนในแต่ละรายวิชา
ท้ัง 5 วิชาเท่ากัน ให้พิจารณาจากลำดับการสมัคร 
 2) คะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา)
ระดับช้ันก่อนเข้ามัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับเกียรติบัตร  
  

    
 
หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


