
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๔๒.๕๘/ว.๓๘                  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
      ต.นาหมอบุญ  อ.จุฬาภรณ์ 
      จ.นครศรีธรรมราช  ๘๐๑๓๐  
  

                          ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   การสอบวัดความรู้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาจุฬาภรณ์  ทุกโรงเรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ระเบียบการสอบวัดความรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จ านวน  ๑  ชุด 
 ๒.  ใบสมัครสอบแข่งขัน      จ านวน  ๑  ชุด 

 ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ก าหนดสอบวัดความรู้นักเรียน (JP ACADEMIC TEST)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปีที่ ๔ – ๖  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๖  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๔ –  ๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔    
และก ำหนดกำรสอบในวันเสำร์ที ่๖ เดือนมีนำคม พ.ศ.256๔ ตั้ งแต่ เวลำ ๐๙.๐๐น.–  เวลำ๑๑.๓๐ น.       
ณ  สนามสอบโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 ในการนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
ทราบ  และสมัครสอบวัดความรู้  (JP ACADEMIC TEST)  รายละเอียดตามระเบียบของโรงเรียนดังแนบมา
พร้อมหนังสือฉบับนี้   

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                      
               ( นางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร์ ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
    

 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   
โทร  ๐๗๕-๘๔๕๓๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบการสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

( JP  ACADEMIC TEST) 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

ครั้งที ่๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
*************** 

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดท าโครงการสอบแข่งขัน 
วัดความรู้  ( JP ACADEMIC TEST )  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
๒. เพ่ือบริการและเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป  
 

การสมัครสอบ  
สมัครได้ตั้งแตว่ันที่  ๑๖  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๔ –  ๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔               

ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  (อาคาร ๒ ชั้น ๑) โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    อ าเภอจุฬาภรณ์                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตกฤษ์)   หรือสมัครผ่านโรงเรียน
ทาง.w.w.mattayomsuksajulaphon.ac.th  (สมัครได้ทุกวัน)   โดยไม่มีการเก็บค่าสมัครสอบ 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ  
ผู้เข้าสอบระดับประถมศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  (เฉพาะโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอจุฬาภรณ์)  
 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ก าหนด โดยผู้อ านวยการโรงเรียนที่นักเรียน

ก าลังศึกษาอยู่ หรือผู้ปกครอง ลงชื่อรับรอง 
ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสาร  หรือ  Download  จากเว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

w.w.w.mattayomsuksajulaphon.ac.th   
 

สถานที่สอบ  
สอบ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   อ าเภอจุฬาภรณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ขอบข่ายและเนื้อหาที่สอบ  
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   
 

สิ่งท่ีต้องเตรียมในวันสอบ  
๑. ปากกาหมึกสีน้ าเงิน หรือ ด า  
๒. บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ  

วันสอบ  
วันเสาร์ที ่ ๖  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐  น.  –  เวลา  ๑๑.๓๐ น.  



 

-๒- 
 
ตารางสอบ  
 

วัน เดือน ป ี วิชา เวลา คะแนน คะแนนรวม 
วันเสาร์ที่  ๖  มีนาคม ๒๕๖๔ คณิตศาสตร ์ เวลา ๐๙.๓๐น.  –  เวลา๑๑.๓๐ น. ๒๕ 

๑๐๐ 
 

ภาษาไทย ๒๕ 
วิทยาศาสตร ์ ๒๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕ 

 

หมายเหตุ : ๑. ให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
               ๒. ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันคณะกรรมการจะพิจารณาจากคะแนนตามล าดับวิชา ดังนี้  

 คณิตศาสตร์  
 ภาษาไทย  
 วิทยาศาสตร์  
 ภาษาอังกฤษ 

 

การประกาศผลสอบ 
ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ในวันอังคารที่ ๙  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   และ                       
เว็บไซต์ http://www.mattayomsuksajulaphon.ac.th 
 

รางวัลทุนการศึกษา และเกียรติบัตร 
รายการ รางวัล 

๑. ชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา   ๒,๐๐๐  บาท 
๒. ชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา   ๑,๕๐๐  บาท 
๓. ชนะเลิศอันดับ ๓ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา   ๑,๐๐๐  บาท 
๔. อันดับ ๔ - ๕ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา      ๕๐๐  บาท 
๕. อันดับ ๖ - ๑๐ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา      ๓๐๐  บาท 

การติดต่อ 

ผู้สมัครสอบที่มีปัญหาในการด าเนินการใด ๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ  
การสอบสามารถติดต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕- ๘๔๕๓๒๙               
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖..๐๐ น. ในวันท าการ  (เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์) 
 

               ลงชื่อ                
             ( นางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร์ ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
 
 
 

http://www.mattayomsuksajulaphon.ac.th/


  

เลขประจ าตวัสอบ………หอ้งสอบท่ี………… 
หมายเลขหอ้งสอบ…………อาคาร…………… 
 

 เลขประจ าตวัสอบ………หอ้งสอบท่ี………… 
หมายเลขหอ้งสอบ…………อาคาร…………… 
 

 
 
          

                                               ใบสมัครสอบ 
วัดความรู้นักเรียน (JP ACADEMIC TEST) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
………….………………..……… 

ชื่อ - สกุล (ด.ช,ด.ญ)……………………………………..…………….ก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ๕   ๖              
โรงเรียน……………………………………………..… อักษรย่อโรงเรียน………………………………….…………………………               
ต าบล………………………..…….......อ าเภอ………………….…………..……จังหวัด……………………………………………….        
ขอสมัครสอบวัดความรู้นักเรียน (JP ACADEMIC TEST) 
 
 

         ลงชื่อ…………………….………………………….……ผู้สมัคร 
              (................................................................) 
 

ค ารับรองของสถานศึกษา 
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)……………………………………..…………ต าแหน่ง……………………………………………………. 
ขอรับรองว่า (ด.ช,ด.ญ)………………………………………………เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   ๕   ๖ 
โรงเรียน……………………………………………..ต าบล……………….………………อ าเภอ……………………………………………. 
จังหวัด……………………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………..…………โทร…………………………….…………… 
และก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนจริง 
 

          ลงชื่อ……………………………………………….. 
              (………………………………………………..…) 
         ต าแหน่ง.................................................... 
 

 

   ลงชื่อ……………………………................…เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       (………………………………………………..…) 
     วันที่……......เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 น าบัตรส่วนนี้มาในวันสอบด้วย 
 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบวัดความรู้นักเรียน (JP ACADEMIC TEST)     
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓                 
 สอบวันเสาร์ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ชื่อ - สกุล (ด.ช.,ด.ญ)…………………………………………ก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   ๔   ๕  ๖      
 โรงเรียน…………..……………………………………….….อักษรย่อโรงเรียน….……………………..………………. 
 ต าบล………………………………….อ าเภอ…………..……………………จังหวัด………..…………………………..  
  
          ลงชื่อ……………….…..………….ผู้สมัคร      ลงชื่อ………………..…………เจ้าหน้าที่รับสมัคร 


