
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน 
เร่ือง  การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
******************************************** 

ด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจะทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ  ส าหรับนักเรียนท่ีก าลังศึกษา 
อยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี๕ และ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ใน วัน อาทิตย์ ท่ี 10 มกราคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.2๐ – ๑๕.๐๐ น.   
ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการและประเมินระดับความ 
สามารถของตนเอง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาการรายวิชาต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้านวิชาการให้กับนักเรียน 

ด้ังนั้น โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจึงขอเชิญชวนนักเรียนท่ีสนใจ สมัคร เข้ารับการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถทางวิชาการในวัน เวลาและสถานท่ี  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 รับใบสมัคร  ต้ังแต่วันท่ี 7 ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง 7 มกราคม  ๒๕๖4 

 ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม   
 เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐น. (คนละ ๕๐ บาท) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ 
 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม http://www.tp.ac.th หรือ ทาง facebook : ท่าวังผาพิทยาคม 
 

 ยื่นใบสมัคร ต้ังแต่วันท่ี 7 ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง 7 มกราคม  ๒๕๖4 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
     ระหว่างเวลา ๐๘.3๐ – ๑๖.๓๐ น.  
 

 ก าหนดวันสอบ  วัน อาทิตย์ ท่ี 10 มกราคม ๒๕๖4 เวลา  ๐๘.2๐ – ๑5.0๐ น. 
  ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  

 

 วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา 
 

 ประกาศผลการสอบ  ภายใน วัน ศุกร์ ท่ี 15 มกราคม ๒๕๖4 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมและเว็บไซต์ 
         โรงเรียน http://www.tp.ac.th หรือ ทาง facebook : ท่าวังผาพิทยาคม 

 
                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  2 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

  
( นางธิดา เสมอใจ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./


รายละเอียดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
1.  ตารางสอบและวิชาที่สอบแข่งขัน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ และ ๖ ในวัน อาทิตย์ท่ี 10 มกราคม ๒๕๖4 
      
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ภายใน วัน พฤหัสบดี  ท่ี 7  มกราคม ๒๕๖4 
๓. การประกาศผลสอบ    
   เอกสารแนบท้าย ๑ คือ ผลสอบของผู้เข้าสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  เรียงล าดับคะแนนรวมทุกวิชาจากมากไปน้อย 
   เอกสารแนบท้าย ๒ คือ ผลสอบของผู้เข้าสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  เรียงล าดับคะแนนรวมทุกวิชาจากมากไปน้อย 
   เอกสารแนบท้าย ๓ คือ ผลสอบของผู้เข้าสอบรวมทุกคน เรียงล าดับคะแนนรวมทุกวิชาจากมากไปน้อย  
   เอกสารแนบท้าย ๔ คือ ผลสอบของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้เข้าสอบในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เรียงล าดับคะแนนรวม  
    ๓ รายวิชาคือวิชาคณิตศาสตร์ น้ าหนักคะแนน ๔๐%  วิชาวิทยาศาสตร์น้ าหนักคะแนน ๔๐% วิชาอังกฤษน้ าหนักคะแนน ๒๐%    
   เอกสารแนบท้าย ๕ คือ ผลสอบของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้เข้าสอบในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เรียงล าดับคะแนนรวมทุก   
    วิชาจากมากไปน้อย (โรงเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าวังผา)   
   เอกสารแนบท้าย ๖ คือ ผลสอบของผู้เข้าสอบเฉพาะผู้เข้าสอบในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เรียงล าดับคะแนนรวมทุก 
    วิชาจากมากไปน้อย  (โรงเรียนนอกเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าวังผา)   
   เอกสารแนบท้าย 7 คือ ผลสอบของผู้เข้าสอบท่ีได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา  
๔. สิทธิพิเศษและรางวัล 
    ๔.๑ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด ล าดับท่ี ๑ - ๓๖ ตามเอกสารหมายเลข 4 
(คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์    ภาษาอังกฤษ)  มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ปีการศึกษา
2563 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 
    ๔.๒ นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าวังผา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด ล าดับท่ี ๑-๑๐  
ตามเอกสารหมายเลข 5 จะได้รับเกียรติบัตร  ในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ท่าวังผาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น  
ครั้งท่ี ๑9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ”  และจะได้รับทุนการศึกษา ๑,5๐๐ บาท ในกรณี เข้าศึกษาต่อโรงเรียนท่าวังผา
พิทยาคม)  
    ๔.๓ โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าวังผา ท่ีมีนักเรียนช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ สอบได้คะแนนรวมสูงสุด 
ตามเอกสารหมายเลข 5 โรงเรียนจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ ท่าวังผาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ครั้งท่ี ๑9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ” 
    ๔.4 นักเรียนท่ีสอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ตามเอกสารหมายเลข 7 จะได้รับเกียรติบัตร  ในพิธีเปิดงานนิทรรศการ  
“ ท่าวังผาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๑9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
๕. วันอาทิตย์ ท่ี10 มกราคม ๒๕๖4 ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเอง 
 
 

วิชาที่สอบแข่งขัน เวลา จ านวนคะแนน 
คณิตศาสตร์ ๐๘.2๐ น. - 9.5๐ น. ๔๐ คะแนน 

พัก 10 นาที 
สังคมศึกษา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ๔๐ คะแนน 

ภาษาอังกฤษ ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ๔๐ คะแนน 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร์ ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ๔๐ คะแนน 

ภาษาไทย ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ๔๐ คะแนน 


