
 
 
 

ระเบียบการสมัครสอบ 

โครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง 

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
………………………………. 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู ้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื ่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตา มศักยภาพ   
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนังจึงเห็นสมควรจัดโครงการ
ส่งเสริมการศึกษาขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนที่สนใจได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง รวมทั้งก่อให้เกิดบรรยากาศทางด้านวิชาการ  ซ่ึงจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียน
การสอน 

 นอกจากนี ้โครงการส่งเสริมการศึกษาที ่ผ่านมาได้ร ับความสนใจจากนักเรียน โรงเรียนต่าง  ๆ  
เป็นอย่างมาก ดังนั้นในปีการศึกษา 2562  ทางโรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
ปากพนัง จึงเห็นสมควรให้มีโครงการนี้สืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ 

ของตนเอง  โดยเข้าร่วมแข่งขันกับนักเรียนที่มีความสามารถจากโรงเรียนต่าง ๆ 
2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางด้านวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

การเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น 
3. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู ได้ตื่นตัวทางด้านการศึกษามากยิ่งข้ึน 
4. เพ่ือเป็นการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
 
 
 



การรับสมัคร 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 เป็นนักเรียน ที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6  ปีการศึกษา 2562  ทุกสังกัด 
1.2 ไม่จำกัดอายุ และเพศ 

2. ใบสมัครและระเบียบการ 
ติดต่อขอรับใบสมัครและระเบียบการระหว่างวันที่ 25  พฤศจิกายน - 16  ธันวาคม  2562 

ได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปากพนัง  เวลา  08.30 -16.30  น. ทุกวัน  ยกเว้นวันอาทิตย์และวันเสาร์ 
ที่  7  ธันวาคม  2562 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง  

(ถ่ายเอกสารหรือ Download จากเว็บไซต์ของโรงเรียนปากพนังได้) 
3.2 รูปถ่ายแต่งชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

4. การสมัครสอบ 
4.1 ยื่นใบสมัครสอบระหว่างวันที่  25 พฤศจิกายน  – 16  ธันวาคม 2562 
4.2 การยื่นใบสมัครให้นักเรียน หรือผู้ปกครอง หรือตัวแทนโรงเรียนยื่นใบสมัคร พร้อมชำระเงิน 

ค่าสมัครสอบ  คนละ  100 บาท  ณ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปากพนัง  อาคาร 1 ชั้น 2 เวลา 08.30 - 
16.30  น. (หยุดวันอาทิตย์และวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562) 

กำหนดการสอบ 
      1.  วันสอบ            วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม 2562    เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป 
      2.  สถานที่สอบ  โรงเรียนปากพนัง 
      3.  วิชาที่สอบ -  ภาษาไทย     -   สังคมศึกษา       -   ภาษาอังกฤษ  

-  คณิตศาสตร์       -   วิทยาศาสตร์ 
      4.  ระเบียบการสอบ 

4.1  ผู้เข้าสอบจะต้องไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มสอบวิชาแรก  30  นาที  
4.2  หากผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้า 15 นาที ในรายวิชาใด จะถูกตัดสิทธิ์ในรายวิชานั้น 

การประกาศผลสอบ 
         ประกาศผลสอบภายในวันที่  27  ธันวาคม  2562  ณ ป้ายประกาศโรงเรียนปากพนัง และทาง
เว็บไซต์โรงเรียนปากพนัง www.Pakphanang.ac.th  พร้อมส่งผลสอบให้โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบ 
ทุกโรงเรียน 
 



สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าสอบพึงได้รับ 
1. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด 3 คน แรก จะได้รับรางวัล ดังนี้ 

- อันดับ 1   ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 
- อันดับ 2   ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- อันดับ 3   ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

2. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด 5 คน แรก ( สำหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อำเภอปากพนัง ) 
จะได้รับรางวัล ดังนี้ 

- อันดับ 1   ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 
- อันดับ 2   ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- อันดับ 3   ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- อันดับ 4   ได้รับทุนการศึกษา   500  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- อันดับ 5   ได้รับทุนการศึกษา   300  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ในกรณีที่ผู้เข้าสอบได้คะแนนรวมทุกวิชาเท่ากันในแต่ละอันดับจะตัดสินด้วยคะแนนสูงสุด 

ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษตามลำดับ หากได้คะแนนเท่ากันอีก  
จะพิจารณาลำดับที่การรับสมัคร 

3. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมตั้งแต่อันดับ 4 - 10 จะได้รับเกียรติบัตรรับรองความสามารถจาก 
โรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง 

4. ผู้ที่สอบได้คะแนน 80 %  ขึ้นไปของแต่ละรายวิชา จะได้รับเกียรติบัตรรับรองความสามารถ 
จากโรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง 

5. โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมทุกวิชาเป็นอันดับที่ 1  โรงเรียนจะได้รับโล่เกียรติ 
จากโรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง 

6. โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบมากที่สุดจะได้รับโล่เกียรติยศ  จากโรงเรียนปากพนังร่วมกับ 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง 
 

ข้อแนะนำการกรอกใบสมัคร 
1. อ่านระเบียบการให้ละเอียด ทำความเข้าใจ ก่อนกรอกใบสมัคร 
2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยลายมือที่บรรจง ชัดเจน และอ่านง่าย 
3. ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครทุกส่วน 
4. ผู้สมัครต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาลงนามในใบสมัคร   เพื่อรับรองว่ากำลังเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 
                5.  สำหรับเลขประจำตัวสอบ  ห้องที่สอบ  หมายเลขห้องสอบ  และชื่อผู้รับสมัคร  เจ้าหน้าที่ 
รับสมัครจะเป็นผู้กรอกข้อความท้ังหมด 



สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ 
1. ดินสอดำ  2B 
2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

ตารางสอบ 
เวลา จำนวนเวลา  (นาที) วิชา จำนวนข้อ คะแนน 

09.00 - 09.30 30 คณิตศาสตร์ 25 50 

09.35 - 10.05 30 ภาษาไทย 50 50 

10.10 - 10.40 30 ภาษาอังกฤษ 50 50 

10.40 - 11.00 20 พัก  20  นาที - - 

11.00 - 11.30 30 สังคมศึกษา 50 50 

11.35 - 12.05 30 วิทยาศาสตร์ 50 50 

 หมายเหตุ   การรับสมัครสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดยชำระเงินค่าสมัครเป็นธนาณัติ   
สั่งจ่ายในนาม  นางสาวปิยะวรรณ  ละม่อม  ปณ.ปากพนัง  80140  และดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  
ทั้งนี้ต้อง  ไม่เกินวันที่  16   ธันวาคม  2562   โดยจ่าหน้าซอง 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง 
    ถนนชายทะเล 
    อ.ปากพนัง 
    จ.นครศรีธรรมราช  80140 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ  นางสาวปิยะวรรณ  ละม่อม  095-3297982 

ปฏิทินสมัครสอบ 
 

18 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์โรงเรียนปากพนัง 

25 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562 รับสมัครสอบ ณ ห้องวิชาการ  อาคาร 1 ชั้น 2 

21 พฤศจิกายน 2562 สอบวัดความรู้ ป.5 - ป.6 

27 ธันวาคม 2562 ประกาศผลการสอบ 

24 มกราคม 2562 มอบโล่รางวัล ในวันวิชาการ ป.น. 



  

เลขประจ ำตวัสอบ………ห้องสอบที…่……… 
หมำยเลขห้องสอบ…………อำคำร…………… 
 

 
ติดรูปถ่ำย 

ขนำด 1-2 น้ิว 
 

  

เลขประจ ำตวัสอบ……………..ห้องสอบท่ี………….. 
หมำยเลขห้องสอบ………………อำคำร……………………. 
  

 
 

ใบสมัครสอบโครงการส่งเสรมิการศึกษา 
โรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง 

ปีการศึกษา 2562 
………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อ - สกุล (ด.ช,ด.ญ)…………………………………………….……………..….กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5    6                
โรงเรียน……………………………………………….….……อักษรย่อโรงเรียน…………………………….………………………………….                   
ตำบล………………………..………........อำเภอ………………………..……………....จังหวัด……………………………………………….        
ขอสมัครสอบโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง 
 

         ลงชื่อ…………………….………………………….……ผู้สมัคร 
               (..............................................................) 
          ลงชื่อ…………………………………....เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
           วันที่………....เดือน.............................พ.ศ. 2562 

คำรับรองของสถานศึกษา 
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………ตำแหน่ง………………………………………………..…… 
ขอรับรองว่า (ด.ช,ด.ญ)……………………………………..………………….เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5    6               
โรงเรียน………………………………..………………..ตำบล…………..……………………….อำเภอ……………………………………… 
จังหวัด………………………………..……………..รหสัไปรษณีย…์……..…………………โทร…………………………………….……… 
และกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนจริง 

          ลงชื่อ……………………………………………….. 
              (………………………………………………..…) 
       ตำแหน่ง.......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

นำบัตรส่วนนี้มาในวันสอบด้วย 
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา     
โรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง      
ปีการศึกษา 2562   สอบวันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562 

ชื่อ - สกุล (ด.ช.,ด.ญ)…………………………………………กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   6              
โรงเรียน…………………………………………………….….อักษรย่อโรงเรียน…….……………………………. 
ตำบล………………………………….อำเภอ…………..……………………จังหวัด………………………………..   
      ลงชื่อ……………….…..….……….ผู้สมัคร      ลงชื่อ………………..…..…………เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 
ติดรูปถ่ำย 

ขนำด 1-2 น้ิว 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสอบ 
เวลา จำนวนเวลา  (นาที) วิชา จำนวนข้อ คะแนน 

09.00 - 09.30 30 คณิตศาสตร ์ 25 50 

09.35 - 10.05 30 ภาษาไทย 50 50 

10.10 - 10.40 30 ภาษาอังกฤษ 50 50 

10.40 - 11.00 20 พัก  20  นาที - - 

11.00 - 11.30 30 สังคมศึกษา 50 50 

11.35 - 12.05 30 วิทยาศาสตร์ 50 50 
 


