
 
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

เร่ือง  การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได้จัดทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการสำหรับ
นักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ในวันอังคาร ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ได้มีโอกาสวัดความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในรายวิชาพื้นฐาน 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จึงขอเรียนเชิญนักเรียนท่ีสนใจ สมัครรับการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ตามวัน เวลาและสถานท่ี ตามรายละเอียดดังนี้ 

ใบสมัคร  ต้ังแต่วันท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดาวน์ โหลด ทาง เว็ บ ไช ต์  http://www.ckp.ac.th หรือ  สามารถสแกน  OR CODE  
และโรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ 

ยื่นใบสมัคร  ต้ังแต่วันท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ณ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป อาคารโดม โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ (ชุดละ ๔๐ บาท) 
สถานที่ยื่นใบสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป อาคารโดม โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขท่ีนั่งสอบ วันศุกร์ ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ทางเว็บไชต์ http://www.ckp.ac.th หรือ สามารถสแกน OR CODE 
กำหนดวันสอบ  วันอังคาร ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
                  ณ อาคารเชียงกลางรังสฤษฏ์ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
ประกาศผลคะแนน วันศุกร์ ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                               ทางเว็บไชต์ http://www.ckp.ac.th หรือ สามารถสแกน OR CODE 

รายละเอียดต่าง ๆ สอบถามได้ท่ี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร ๐๘๑-๒๔๑๐๘๔๓ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

              (นายกมล  สุทธาวาส) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด จะได้รับเกียรติบัตร 

http://www.ckp.ac.th/
http://www.ckp.ac.th/
http://www.ckp.ac.th/


 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการสอบวดัความรู ้ความสามารถทางวชิาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันศุกร์  ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 

 ๑. เว็บไชต์ www.ckp.ac.th 
 ๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์วิชาการ อาคารสำนักงาน 
 3. สามารถสแกน OR CODE เพื่อดูข่าวสารการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
 

 

 
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประกาศผลแยกเป็น ๒ บัญชี คือ 
 
 บัญชีหมายเลข ๑ (คะแนนรวม ๕ วิชา) จำนวน ๑๐๐ คน 
 ๑. พิจารณาจากคะแนนรวม ๕ วิชา คือ คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา 
 ๒. นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดลำดับท่ี ๑-๑๐ จะได้รับเกียรติบัตรและถ้านักเรียนมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาต่อ
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จะได้รับการงดเว้นเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 ๓. นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดลำดับท่ี ๑-๑๐๐ จะได้รับเกียรติบัตร โดยทางโรงเรียนจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยัง
โรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ 
 ๔. นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดลำดับท่ี ๑-๕ ของแต่ละรายวิชาจะได้รับเกียรติบัตร โดยทางโรงเรียนจะจัดส่ง
เกยีรติบัตรไปยังโรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ 
 บัญชีหมายเลข ๒ (คะแนนรวม ๓ วิชา) จำนวน ๓๐ คน 
 ๑. พิจารณาจากคะแนนรวม ๓ วิชา คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 
 ๒. เชิญผู้ปกครองนักเรียน รับฟังคำช้ีแจงและ ยืนยันการใช้สิทธิ์ การเข้าเรียนห้อง ๑ ( ห้องคัด)  
วันศุกร์ท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องเกียรติยศ 
 ๓. หากผู้ปกครองไม่มาร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนถือว่านักเรียน สละสิทธิ์  

http://www.ckp.ac.th/


 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
  
 ๑. พิจารณาจากคะแนนรวม ๕ วิชา นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดลำดับท่ี ๑-๑๐ จะได้รับเกียรติบัตร โดยทาง
โรงเรียนจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ 
 ๒. นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดลำดับท่ี ๑-๕ ของแต่ละรายวิชา จะได้รับเกียรติบัตร โดยทางโรงเรียนจะจัดส่ง
เกียรติบัตรไปยังโรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ 
 
โรงเรียนจะได้รับ 
 
 ๑. โรงเรียนท่ีนักเรียนสอบได้คะแนนรวมสูงสุดสำดับท่ี ๑-๑๐ จะได้รับเกียรติบัตร โดยทางโรงเรียนจะจัดส่ง
เกียรติบัตรไปยังโรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ 
 ๒. โรงเรียนท่ีส่งนักเรียนสมัครสอบคิดเป็นร้อยละของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ของโรงเรียนนั้น
มากท่ีสุดลำดับท่ี ๑-๓ จะได้รับเกียรติบัตร โดยทางโรงเรียนจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ 
 ๓. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนสอบได้คะแนนแต่ละรายวิชาสูงสุดลำดับท่ี ๑-๑๐ จะได้รับเกียรติบัตร โดยทางโรงเรียน
จะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ตารางการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
วันอังคาร ที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐น. 

เวลา วิชาที่สอบ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. สอบวิชาภาษาไทย 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. สอบวิชาสังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

ประจำปีการศึกษา 256๒ 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

เขียนท่ี........................................... 
วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ............ 

ข้าพเจ้า เด็กชาย/เด็กหญิง (ตัวบรรจง).................................................................................................................. 
กำลังศึกษาอยู่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี......................โรงเรียน.......................................................................................... 
อำเภอ.....................เบอร์โทรศัพท์(นักเรียน)..................................เบอร์โทรศัพท์(โรงเรียน/คร/ูผู้ปกครอง)....................... 

 ขอสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4–6 พร้อมได้ส่งเงิน
จำนวน 40 บาท เพื่อเป็นค่าสมัครสอบ 
 
             (ลงช่ือ).......................................................นกัเรียน 

     (.......................................................) 
 

คำรับรอง 
ข้าพเจ้า...................................................................................ขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้เป็นความจริง

ทุกประการ 

                    (ลงช่ือ)....................................................... 
     (.......................................................) 
ตำแหน่ง.................................................. 

ผู้รับรอง : ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู หรือผู้ปกครอง

สำหรับเจ้าหน้าที ่
ห้องสอบท่ี........................... 
เลขท่ีนั่งสอบ........................ 

ลงชื่อผู้รับสมัคร 
............................................ 
วันท่ี..................................... 

            
             

 
 
 
 

เด็กชาย/เด็กหญิง (ตัวบรรจง)................................................................................................... 
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่............ โรงเรียน........................................................ 

 
(ลงช่ือ).......................................................นักเรียน 

              (.......................................................) 
 

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ “วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ  
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6” ประจำปีการศึกษา 256๒ 

สำหรับเจ้าหน้าท่ี ห้องสอบที่                     เลขที่นั่งสอบ 

หมายเหตุ : การเข้าห้องสอบต้องแสดงบัตร
ประจำตัวผู้สอบ 
               นี้ต่อกรรมการคุมสอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เวลา วิชาที่สอบกิจกรรม 
09.00 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
10.00 – 11.00 น. สอบวิชาภาษาไทย 
11.00 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
14.00 – 15.00 น. สอบวิชาสังคมศึกษา 

                   สอบวันอังคาร ท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๓ 
                                         เวลา 09.00-15.00 น. 
                           เตรียม ดินสอ 2B ขึ้นไป ปากกา ยางลบ ให้พร้อม 
 
(สามารถสแกน OR CODE เพ่ือดูข่าวสารการทดสอบความรูค้วามสามารถทางวชิาการ) 

➢ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบ เลขที่น่ังสอบ วันศกุร์ ที่ 1๔ 
กุมภาพันธ์ 256๓ ทางเว็บไซต์ http://www.ckp.ac.th 

➢ สถานที่สอบ ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  
อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

➢ ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 2๑ กุมภาพันธ์ 256๓ เวลา 09.00 
น. ณ. โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” หรือเว็บไซต์ 
http://www.ckp.ac.th 

➢ ข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย เน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 

        (ใช้วิธีการฝนตัวเลือกที่ถูกต้องในกระดาษคำตอบ) 

 

http://www.ckp.ac.th/
http://www.ckp.ac.th/

