ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
..........................................................................................
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิ ศ จึงจัดให้มีการสอบแข่งขัน วัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
ตามรายละเอียด ดังนี้
รายการ
1. คุณสมบัติ
2. การสมัคร

3. วิชาที่สอบ
4. เนื้อหาที่สอบ

รายละเอียด
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2562
- ค่าสมัครคนละ 200 บาท (รวม 5 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา)
- สมัครได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- สมัครทางไปรษณีย์ ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ธนาณัตสิ ั่งจ่ายไปรษณีย์หัวอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในนาม นางบุษกร รักเกาะรุ้ง โดยส่งมาที่
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
- คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
สอบวิชาละ 40 นาที วิชาละ 40 คะแนน
- วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนนับ การบวก การลบ การคูณและการหาร
จำนวนนับ สมการและการแก้สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ
เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ทศนิยมและ
การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม มุมและส่วนของเส้นตรง
เส้นขนาน รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และปริมาตร ทิศและแผนผัง
บทประยุกต์
- วิชาวิทยาศาสตร์ การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วัสดุและสมบัติของวัสดุ
แรงและความดัน เสียงกับการได้ยิน น้ำ ฟ้า และดวงดาว ร่างกายมนุษย์
การดำรงชีวิตของสัตว์ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารในชีวิตประจำวัน
วงจรไฟฟ้า ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
- วิชาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษา บทสนทนา และ
บทอ่าน
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5. วันสอบ
6. สถานที่สอบ
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

8. ประกาศผลสอบ
9. รางวัล

10. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

- วิชาภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การแก้ปัญหา
การอ่านแผนภูมิ แผนผัง การโน้มน้าวใจ คุณค่าของการอ่าน การสะกดคำ
สำนวนสุภาษิต ย่อความ จดหมายส่วนตัว เรียงความ คำต่างประเทศ
ในภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคำ การสร้างคำ เสียงในภาษา อักษรควบ
อักษรนำ บทร้อยกรอง โวหาร และเครื่องหมายวรรคตอน
- วิชาสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา หลักธรรมศาสนาอื่น ศาสนิกชนที่ดี
กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม ข่าวสาร องค์กรท้องถิ่น รัฐบาล การผลิต
การบริโภค เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันทางเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ อาเซียน
ภูมิปัญญา ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.15 น.
- อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 อาคาร 7
ศูนย์กีฬา โรงยิมฯ และหอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
- นักเรียนที่สมัครสอบ ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ
ที่ป้ายประกาศ บริเวณลานเข้าแถว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 หรือ www.benjama.ac.th
- ภายในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ป้ายประกาศหอประชุมลานเข้าแถว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หรือ www.benjama.ac.th
- รางวัลชนะเลิศแต่ละวิชาได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 3 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
* กรณีผู้เข้าสอบมีคะแนนรวมเท่ากันในลำดับที่ 1,2 และ 3 ผู้เข้าสอบจะได้รับ
รางวัลทุกคน
- คะแนนรวมอันดับ 4 – 10 ได้รับเกียรติบัตร
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้ลำดับที่ 1-20 ของนักเรียนชาย
และที่ 1-20 ของนักเรียนหญิง จะได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้า บ.ม.
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบได้ลำดับที่ 1-10 ของนักเรียนชาย
และที่ 1-10 ของนักเรียนหญิง จะได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้า บ.ม.
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอบได้ลำดับที่ 1-5 ของนักเรียนชาย
และที่ 1-5 ของนักเรียนหญิง จะได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้า บ.ม.
**โครงการต้นกล้า บ.ม. ดูรายละเอียดได้ที่ www.benjama.ac.th
- ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ
และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
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ลงชื่อ.....................................................
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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ตารางสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
เวลา
วิชา
นาที
ลำดับข้อ
08.30 – 09.10 น.
คณิตศาสตร์
40
1 - 40
09.15 – 09.55 น.
ภาษาไทย
40
41 - 80
10.00 – 10.40 น.
วิทยาศาสตร์
40
81 - 120
10.40 – 10.50 น.
พัก 10 นาที
10.50 – 11.30 น.
ภาษาอังกฤษ
40
1 - 40
11.35 – 12.15 น.
สังคมศึกษา
40
41 - 80
หมายเหตุ : ฟังสัญญาณเวลาจากกองกลางและไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ
จนกว่าจะหมดเวลาของวิชาที่ 3 และวิชาที่ 5

คะแนน
40
40
40
40
40

กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
07.00 น.
07.20 น.
07.30 น.
07.40 น.

นักเรียนทุกคนพร้อมกันที่ลานเข้าแถวหน้าเสาธง และศูนย์กีฬา ตามห้องสอบ
พิธีการหน้าเสาธง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายภักดี เหมทานนท์ กล่าวต้อนรับ
ครูนำนักเรียนเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่นักเรียนลืมบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีผู้รับรองที่เชื่อถือได้พร้อมบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้รับรอง โดยให้แจ้งที่กองกลางหอประชุมลานเข้าแถว
2. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้สอบในรายวิชาที่มาสาย
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสนามสอบ

