
 
 

 

ประกาศโรงเรียนตระพังพิทยาคม   

เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา  

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.5-ป.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

……………………………………………….. 

 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ป.5 ได้วัดระดับความสามารถของตนเอง 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม จึงจัดให้มีการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นประถมศึกษา  (ป.5-ป.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียด 
ดังนี้  

รายการ รายละเอียด 
1. คุณสมบัติ - ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 

ปีการศึกษา 2562  
2. วันสมัคร  - ค่าสมัครคนละ 50 บาท (รวม 5 วิชา คือ 

วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ) 

- ส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ โรงเรียนตระพังพิทยาคม เวลา 
08.30 – 16.00 น.  

 
3. วิชาที่สอบ  - วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

(120 นาที)  
- ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ (60 นาที) 

4. เนื้อหาที่สอบ  - วิชาคณิตศาสตร์ จ านวนนับ การบวก การ
ลบ การคูณและการหาร สมการและการแก้
สมการ ตัวประกอบของจ านวนนับ เศษส่วน
และการบวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วน ทศนิยม และการบวก การลบ การ
คูณและการหารทศนิยม มุมและส่วนของ
เส้นตรง เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม ทิศ แผนผัง
และบทประยุกต์  



รายการ รายละเอียด 
 - วิชาวิทยาศาสตร์  การด ารงพันธุ์ของสัตว์มี

ชีวิต วัสดุและสมบัติของวัสดุ แรงและความ
ดัน เสียงกับการได้ยิน น้ า ฟ้า และดวงดาว 
ร่างกายมนุษย์ การด ารงชีวิตของสัตว์ 
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารในชีวิตประจ าวัน 
วงจรไฟฟ้า ปรากฎการณ์ของโลกและ
เทคโนโลยีอวกาศ 

- วิชาภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้าง
ทางภาษา บทสนทนา และบทอ่าน  

- วิชาภาษาไทย การสะกดค า ส านวน ราชา
ศัพท์ ค าต่างประเทศในภาษาไทย  ชนิดและ
หน้าที่ของค า  ประโยค เรียงความ อ่านจับ
ใจความ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  

- วิชาสังคมศึกษาฯ พระพุทธศาสนา กฎหมาย
เบื้องต้น เหตุการณ์ปัจจุบัน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น รัฐบาล บทบาทของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค หน่วยเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของกลุ่ม
อาเซียนศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และหน้าที่
พลเมือง  

5. วันสอบ - วันพฤหัสบด ีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 
08.30 – 11.50 น. 

6. สถานที่สอบ  - อาคาร 4 ห้อง DLIT 1-2  โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  - นักเรียนที่เข้าสอบ ตรวจสอบรายชื่อ เลขท่ี
นั่งสอบ สถานที่สอบที่ป้ายประกาศ บริเวณ
ลานเข้าแถว โรงเรียนตระพังพิทยาคม ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563 หรือ 
www.facebook/trapangpittayakom 

8. ประกาศผลสอบ  - วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ป้าย
ประกาศ โรงเรียนตระพังพิทยาคม เวลา 
13.00 น. 

9. รางวัล  - รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทุกวิชา อันดับ 1  
ได้รับทุนการศึกษา 700 บาท และเกียรติ
บัตร  

 

http://www.facebook/trapangpittayakom


รายการ รายละเอียด 
 - รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทุกวิชา อันดับ 2  ได้รับ

ทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทุกวิชา อันดับ 3  ได้รับ
ทุนการศึกษา 300 บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลคะแนนรวมทุกวิชา อันดับ 4-10  ได้รับ
ทุนการศึกษา 100 บาท และเกียรติบัตร 
* กรณีผู้เข้าสอบมีคะแนนรวมเท่ากันในแต่ละล าดับที่ 
1-10 จะตัดสินตามล าดับเลขที่สมัคร วัน เวลา ที่ส่งใบ
สมัครก่อนและหลังตามล าดับ  

10. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม - ดินสอ ยางลบ ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า  
 

 

ลงชื่อ ……………………………………………….. 
(ดร.สันติกร รักสองหมื่น)  

   ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้    
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.5-ป.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

วันพฤหัสบดี ที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563    
ณ โรงเรียนตระพังพิทยาคม ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

***************************************************** 
โรงเรียน ...................................................................... ต าบล .............................. อ าเภอ.......................... 
จังหวัด...................................................................................................................... ..................................... 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ป.5 ป.6 ป.5 ป.6 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
จ านวน ...................... คน เปน็เงิน .................................. บาท (..............................................................................) 

       
      ลงชื่อ .............................................................. ครูผู้ด าเนินการ  

(....................................................) 
    โทร. .......................................................... 

หมายเหตุ :  ส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 3-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนตระพังพิทยาคม  
     เวลา 08.30 – 16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ครูนัฏฐพร บุญกอง 089-9633939  
     ครูจินตนา 087-3913556 ครูฐิติพงศ์ 064-7068317 ใบสมัครถ่ายเอกสารได้ 


