ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2563
..........................................................................................
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนสอบเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จึงจัดให้ มีก ารสอบแข่ ง ขั น วั ด ความรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2563
ตามรายละเอียด ดังนี้
รายการ
1. คุณสมบัติ
2. การสมัคร

3. วิชาที่สอบ
4. เนื้อหาที่สอบ

รายละเอียด
- กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2563
- ค่าสมัครคนละ 200 บาท (รวม 5 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา)
- สมัครได้ที่ สานักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564)
- สมัครทางไปรษณีย์ ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายใน
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
ธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์หัวอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในนาม นางบุษกร รักเกาะรุ้ง โดยส่งมาที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
** เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 โรงเรียนจึงรับสมัคร
ผู้เข้าสอบจานวนจากัด กรณีนักเรียนเต็มจานวนแล้วจะปิดรับสมัครก่อนวัน
ที่กาหนดไว้
- คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
สอบวิชาละ 40 นาที วิชาละ 40 คะแนน
- วิชาคณิตศาสตร์ จานวนนับ การบวก การลบ การคูณและการหาร
จานวนนับ สมการและการแก้สมการ ตัวประกอบของจานวนนับ
เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน ทศนิยมและ
การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม มุมและส่วนของเส้นตรง
เส้นขนาน รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และปริมาตร ทิศและแผนผัง
บทประยุกต์
- วิชาวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สิ่งมีชีวิต อาหารและการย่อย
อาหาร วัสดุและสสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การแยกสารเนื้อผสม แรง
และ พลังงาน แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า วัฏจักร ปรากฏการณ์ของโลก
และภัยธรรมชาติ หินและซากดึกดาบรรพ์ โลกและอวกาศ เงา อุปราคาและ
เทคโนโลยีอวกาศ
- วิชาภาษาอังกฤษ คาศัพท์ สานวน โครงสร้างทางภาษา บทสนทนา และ
บทอ่าน
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4. เนื้อหาที่สอบ

5. วันสอบ
6. สถานที่สอบ
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
8. ประกาศผลสอบ
9. รางวัล

10. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
ในวันสอบ

- วิชาภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การแก้ปัญหา
การอ่านแผนภูมิ แผนผัง การโน้มน้าวใจ คุณค่าของการอ่าน การสะกดคา
สานวนสุภาษิต ย่อความ จดหมายส่วนตัว เรียงความ คาต่างประเทศ
ในภาษาไทย ชนิดและหน้าที่ของคา การสร้างคา เสียงในภาษา อักษรควบ
อักษรนา บทร้อยกรอง โวหาร และเครื่องหมายวรรคตอน
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ อาเซียน
เหตุการณ์ปัจจุบัน
- วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 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
ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 หรือ www.benjama.ac.th/academic
- ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ป้ายประกาศหอประชุมลานเข้าแถว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หรือ www.benjama.ac.th/academic
- รางวัลชนะเลิศแต่ละวิชาได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 3 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
* กรณีผู้เข้าสอบมีคะแนนรวมเท่ากันในลาดับที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 เท่ากัน
จะพิจารณาคะแนนสอบตามลาดับวิชา ดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
- คะแนนรวมอันดับ 4 – 10 ได้รับเกียรติบัตร
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้ลาดับที่ 1 - 20 ของนักเรียนชาย
และที่ 1 - 20 ของนักเรียนหญิง จะได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้า บ.ม.
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบได้ลาดับที่ 1 - 10 ของนักเรียนชาย
และที่ 1 - 10 ของนักเรียนหญิง จะได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้า บ.ม.
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอบได้ลาดับที่ 1 - 5 ของนักเรียนชาย
และที่ 1 - 5 ของนักเรียนหญิง จะได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้า บ.ม.
** โครงการต้นกล้า บ.ม. ดูรายละเอียดได้ที่ www.benjama.ac.th/academic
- ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้าเงินหรือสีดา
และบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบั ตรประจาตัวนัก เรียน

ลงชื่อ.....................................................
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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ตารางสอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
เวลา
วิชา
นาที
ลาดับข้อ
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 : ฟังสัญญาณเวลาจากกองกลางและไม่อนุญาตให้นัก เรีย นออกจากห้อ งสอบ
จนกว่าจะหมดเวลาของวิชาที่ 3 และวิชาที่ 5

คะแนน
40
40
40
40
40

กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับนั กเรีย น วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
07.00 น.
07.20 น.
07.30 น.
07.40 น.

นักเรียนทุกคนพร้อมกันที่ลานเข้าแถวหน้าเสาธง และศูนย์กีฬา ตามห้องสอบ
พิธีการหน้าเสาธง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายภักดี เหมทานนท์ กล่าวต้อนรับ
ครูนานักเรียนเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่นักเรียนลืมบัตรประจาตัวประชาชนจะต้องมีผู้รับรองที่เชื่ อถือได้ พร้อ มบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับรอง โดยให้แจ้งที่กองกลางหอประชุมลานเข้าแถว
2. นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้สอบในรายวิชาที่มาสาย
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสนามสอบ

