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 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ.2559 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ / รอบสาม ค่ายวิชาการ)  ได้ก าหนดกรอบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร 
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ที่ เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยมีหลักสูตร   
การแข่งขันทางวิชาการ ดังนี้  
 1. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

2. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. หลักสูตรการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
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1. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

 1.1 กรอบเนื้อหาหลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 6 สาระ ดังนี ้
 

ชื่อสาระ รายละเอียด 
1) จ านวนและการด าเนินการ 
(Numbers and Operation) 
 

ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน 
จ านวนนับ จ านวนเฉพาะ จ านวนเต็ม 
การด าเนินการของจ านวนการหารลงตัว 
การแยกตัวประกอบ ห.ร.ม.  ค.ร.น.  เลขยกก าลัง  เศษส่วน 
ทศนิยม  อัตราส่วน  ร้อยละ  ค่าประมาณของจ านวน  
 

2) การวัด (Measurement)   

 
 

ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที ่ปริมาตร และความจุ 
เงินและเวลา ทิศ แผนผัง หน่วยวัดต่าง ๆ 
การคาดคะเน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 

3) เรขาคณิต (Geometry) 

 
 

รูปเรขาคณิต หนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ และสมบัติต่าง ๆ  
ของรูปเรขาคณิต การนึกภาพแบบจ าลองทางเรขาคณิต   
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต (รูปหลายเหลี่ยม รูปวงกลม  
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และ
เส้นขนานรูปสามเหลี่ยมคล้าย ความเท่ากันทุกประการ      
ทฤษฎีบทพีทากอรัส ความรู้สึกเชิงปริภูมิ ) 
 

4) พีชคณิต (Algebra) 

 
 

แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ สมการ อสมการ กราฟ 
ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต   

5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
และความน่าจะเป็น  
(Data Analysis and Probability) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล   
ค่ากลาง ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม การวิเคราะห์ 
และการแปลความข้อมูล การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติ 
และความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ   
และช่วยในการตัดสินใจ 
 

6) ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Processes and Skills) 

 
 

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การใหเ้หตผุล การสื่อสาร  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ   
การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณติศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ Puzzle 
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 1.2  ลักษณะข้อสอบ และเวลาที่ใช้ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 

รอบการแข่งขัน ระยะเวลา 
ในการท าข้อสอบ 

ลักษณะข้อสอบ 

1. รอบแรก  
   ระดับเขตพ้ืนทีการศึกษา 

 
2 ช่ัวโมง 

จ านวน 1 ฉบับ (2 ตอน) 
ตอนที่ 1  ภาคภาษาไทย 
ประมาณร้อยละ 85 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ /แบบเตมิค าตอบ 
 
 ตอนที่ 2  ภาคภาษาอังกฤษ  
ประมาณร้อยละ 15 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ 

2. รอบสองระดับประเทศ 
   (38 ศูนย์สอบ) 

2 ช่ัวโมง 
30 นาที 

จ านวน 1 ฉบับ (2 ตอน) 
ตอนที่ 1  ภาคภาษาไทย 
ประมาณร้อยละ 85 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ/ แบบเตมิค าตอบ / 
แบบแสดงวิธีท า 
 

ตอนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ 
ประมาณร้อยละ 15 ของคะแนน 
แบบเติมค าตอบ 

 

**บันทึกความด*ี* 
3. รอบสาม ค่ายวิชาการ 
 
 

4 ช่ัวโมง จ านวน 2 ฉบับ 
ฉบับท่ี 1  ภาคภาษาไทย 
ประมาณร้อยละ 50 ของคะแนน 
แบบเติมค าตอบ / แบบแสดงวิธีท า   
 
ฉบับท่ี 2  ภาคภาษาอังกฤษ 
ประมาณร้อยละ 50 ของคะแนน 
แบบเติมค าตอบ 

**ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์** 
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2. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 2.1 กรอบเนื้อหาหลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น 6 สาระ ดังนี ้
 

ชื่อสาระ รายละเอียด 
1) จ านวนและการด าเนินการ 
(Numbers and Operation) 
 

ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบ จ านวนจริง 
สมบัตเิกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน 
ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น การหารลงตัว การแยกตัวประกอบ  
ห.ร.ม. ค.ร.น. เลขยกก าลัง เศษส่วน ทศนิยม 
จ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ 
การประมาณค่า  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน 
 

2) การวัด (Measurement)   

 

ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นที ่ปริมาตร และความจุ 
เงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดพื้นที่ผิว
และปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย 
และทรงกลม อัตราส่วน ตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 

3) เรขาคณิต (Geometry) 

 

 

รูปเรขาคณิต หนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ และสมบัติต่าง ๆ  
การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต   
การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) 
ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) 
และการหมุน (rotation)  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต (รูปหลายเหลี่ยม  
รูปสามเหลี่ยมคล้าย  เส้นขนาน ความเท่ากันทุกประการ  
ทฤษฎีบทพีทากอรัสและบทกลับ  ความรู้สึกเชิงปริภูมิ  
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม)  
 

4) พีชคณิต (Algebra) 
 

 

แบบรูป (pattern)   การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
นิพจน์ พหุนาม และเศษส่วนพหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ  
กราฟ ล าดับและอนุกรมประเภทต่าง ๆ เช่น ล าดับเลขคณิต 
อนุกรมเลขคณติ ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเรขาคณติ และ 
การน าความรู้เกี่ยวกับพีชคณติไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

  

5) การวิเคราะห์ข้อมูลและ 
ความน่าจะเป็น (Data Analysis 
and Probability) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมูล (ค่ากลางการวัด การกระจายของข้อมูล) 
และการแปลความข้อมูล การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและ 
ความน่าจะเป็น ในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจ 
 

6) ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์(Mathematical 
Processes and Skills) 

 

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร 
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการน าเสนอ  การเช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงหลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 
การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาเฉพาะสถานการณ์ หรือ  
แก้ปัญหาปริศนา (Puzzle) ต่าง ๆ   
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2.2 ลักษณะข้อสอบ และเวลาที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
รอบการแข่งขัน 

ระยะเวลา 
ในการท าข้อสอบ 

 
ลักษณะข้อสอบ 

1. รอบแรก  
   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
2 ชั่วโมง 

               จ านวน 1 ฉบับ (2 ตอน) 
 ตอนที่ 1  ภาคภาษาไทย 
ประมาณร้อยละ 85 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ /แบบเตมิค าตอบ 
 

 ตอนที่ 2  ภาคภาษาอังกฤษ  
ประมาณร้อยละ 15 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ 
 

2. รอบสอง ระดับประเทศ 
   (38 ศูนย์สอบ) 

2 ชั่วโมง 
30 นาท ี

                จ านวน 1 ฉบับ (2 ตอน) 
ตอนที่ 1  ภาคภาษาไทย 
ประมาณร้อยละ 85 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ/ แบบเตมิค าตอบ / 
แบบแสดงวิธีท า 
 

ตอนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ 
ประมาณร้อยละ 15 ของคะแนน 
แบบเติมค าตอบ 

 

**บันทึกความด*ี* 
 

3. รอบสาม ค่ายวิชาการ 
 
 

4 ชั่วโมง                  จ านวน 2 ฉบับ 
ฉบับท่ี 1  ภาคภาษาไทย 
ประมาณร้อยละ 50 ของคะแนน 
แบบเติมค าตอบ /   แบบแสดงวิธีท า   
 

ฉบับท่ี 2  ภาคภาษาอังกฤษ 
ประมาณร้อยละ 50 ของคะแนน 
แบบเติมค าตอบ 

**ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์** 
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3. หลักสูตรการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

 3.1 กรอบเนื้อหาหลักสูตรการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 4 สาระ ดังนี ้
 

ชื่อสาระ สาระย่อย รายละเอียด 
1. แรงและ 1) การเคลื่อนที่และแรง  

   พลังงาน 
 

    1.1) การเคลื่อนที่และ 
          ต าแหน่งของวัตถุ 
 

การเคลื่อนที่แนวตรงและการเคลือ่นที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
(ระยะทางการกระจดัความเร็วอัตราเร็วและความเร่ง)  
การเคลื่อนที่แบบซ้ ารอยการเคลื่อนท่ีในแนวโค้ง 
และการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

     1.2) แรง ความหมายของแรง แรงเสียดทาน แรงโน้มถ่วงของโลก 
จุดศูนย์ถ่วงของวัตถ ุงาน ก าลัง คาน โมเมนต์ พื้นเอียง 
รอกชนิดต่าง ๆ เฟือง เกียร์ แรงดนัอากาศ แรงแม่เหล็ก 
แรงดันของของไหล 

 2) พลังงาน  

     2.1) พลังงานไฟฟ้า แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า   
เซลล์ไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย ์กระแสไฟฟ้า  
ตัวน าไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจร กฎของโอห์ม 
การต่อตัวต้านทานอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านและ 
การใช้อย่างปลอดภัย ก าลังไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า 
การค านวณพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

     2.2) พลังงานกล แหล่งพลังงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์  
การเปลี่ยนรูปพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 

     2.3) พลังงานความร้อน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน ประโยชน์ของ 
การถ่ายโอนพลังงานความร้อน ผลของความร้อนต่อการหดตัว  
และขยายตัวของวัตถุ ความจุความร้อนและความร้อนแฝง 
ของวัตถ ุ

     2.4) พลังงานแสง สมบัติของแสง ทางเดินของแสง การเกิดเงาการหักเหและการ
สะท้อน การมองเห็น การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ กระจกเว้า 
กระจกนูน เลนส์เว้า และเลนส์นูน การสะท้อนกลับหมดอุปกรณ ์
ที่ผลิตขึ้นจากหลักการของแสง และสีแสง 

     2.5) พลังงานเสียง แหล่งก าเนิดเสียง การเดินทางของเสียงในตัวกลางชนิดต่างๆ  
ระดับเสียง การไดย้ินเสยีง ความดงั เสียงสะท้อน 

     2.6) พลังงานรูปอื่นๆ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานหมุนเวียน การเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

และการอนุรักษ์พลังงาน 
 3) คลื่น ส่วนประกอบ ชนิดและสมบัติของคลื่น ประโยชน์ของคลื่น     

ชนิดต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
 4) ของไหล ความดันของไหล ความหนาแน่น แรงลอยตัว แรงยกตัว 

2. สิ่งมชีีวิตและ 
   สิ่งแวดล้อม 
 
 

2.1) หน่วยของสิ่งมีชีวิต ส่วนประกอบ และหน้าที่ส าคัญของเซลล์โปรคาริโอต  
เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ กระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่ 
และออสโมซิส 

 2.2) สิ่งมีชีวิต 
      กลุ่มโปรคารโิอต 

การจ าแนกประเภทของกลุ่มโปรคาริโอต  
เทคโนโลยีชีวภาพของกลุ่มโปรคาริโอต   
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อสาระ สาระย่อย รายละเอียด 
 2.3) พืช กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ปัจจัยบางประการที่จ าเป็น 

ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง  
ความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  การล าเลียงน้ าและอาหาร  โครงสร้างที่เกี่ยวกับ
ระบบล าเลียงน้ าและอาหาร  กระบวนการหายใจและการคายน้ า 
ระบบสืบพันธ์ุโครงสร้างและประเภทของดอก การสืบพันธุ์ของพืช 
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ    การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ   
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธ์ุ  การปรับปรุงพันธุ ์
การเพิ่มผลผลติ การจ าแนกประเภท พืชที่ไม่มีท่อล าเลียง  
พืชที่มีท่อล าเลียง พืชใบเลี้ยงเดีย่ว พืชใบเลี้ยงคู่และ 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

 2.4) สัตว์ การจ าแนกประเภท สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
โครงสร้างและการท างานของระบบร่างกาย ระบบย่อยอาหาร 
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบประสาทความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ  
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธ์ุ  การปรับปรุงพันธุ์  
การเพิ่มผลผลติและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

 2.5) ระบบร่างกายมนุษย์   ระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุน เวี ยน เลื อด  ระบบหายใจ 
ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก
และการเคลื่อนไหว  ระบบอื่น ๆ และความสัมพันธ์ของระบบ
ต่างๆ ของมนุษย ์

 2.6) พันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรม       
ที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม  ความแปรผันทาง
พันธุกรรม 

 2.7) อาหาร และ 
สารเสพตดิ 

อาหาร สารอาหาร พลังงานในอาหารที่มีสัดส่วนเหมาะสม 
กับเพศและวัย สารเสพติด  ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ  
ของร่างกาย   โรคและการป้องกัน 

 2.8) ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  
ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของ 
โซ่อาหารและสายใยอาหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
วัฏจักรน้ า วัฏจักรคาร์บอน และความส าคัญที่มีต่อระบบนิเวศ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ 
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ชื่อสาระ สาระย่อย รายละเอียด 
3) สารและ 
   สมบัติของสาร 

3.1) สารและสมบัติของสาร 
 

การจ าแนกสารโดยใช้สมบตัิของสารทางกายภาพและทางเคมี 
 

 3.2) สารและ 
      การเปลี่ยนแปลง 

การเปลีย่นแปลงทางกายภาพและการเปลีย่นแปลงทางเคม ี
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ชีวิตประจ าวัน 

 3.3) การแยกสาร วิธีการแยกสารทางเคมี และทางกายภาพ 
 

 3.4) สารละลายกรดเบส สมบัติสารละลายกรด -เบส 
การทดสอบสารละลายกรด - เบส 
กรด-เบส ในชีวิตประจ าวัน 
ประโยชน์และโทษ กรด - เบส ในชีวิตประจ าวัน 
 

 3.5) การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี ปฏิกริิยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน 
ประโยชน์และโทษของปฏิกิรยิาเคมี ในชีวิตประจ าวัน 
 

 3.6) ปิโตรเลยีม                          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดและการกลั่นปโิตรเลยีม 
ผลิตภณัฑ์ของปิโตรเลยีม ประโยชน์และโทษของการน า 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมมาใช้ 

4) โลกและ 
ดาราศาสตร์ 

4.1) โลก   กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
-คุณสมบัติทางกายภาพของเปลือกโลก 
-การเปลีย่นแปลงทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์
 ต่อโลกท่ีมผีลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 
-การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของโลก 

 4.2) โลกและท้องฟ้า ธรรมชาติของโลกและทรงกลมท้องฟ้า 
ความสัมพันธ์ของโลกและทรงกลมท้องฟ้าท าให้เกิด
ปรากฏการณต์่าง ๆ  

 4.3) ระบบสุริยะ ธรรมชาติของเทหวัตถุ ในระบบสรุิยะ 
ความสัมพันธ์และปรากฏการณต์่าง ๆ ของเทหวัตถุ  
ในระบบสรุิยะ 
 

 4.4) ความสัมพันธ์ 
      ของดวงอาทิตย์   
      โลก และดวงจันทร์ 

ปรากฏการณต์่างๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ในการเคลื่อนที ่
ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 
 

 4.5) เทคโนโลยีอวกาศ การส ารวจอวกาศ เทคโนโลยีที่ใช้ในการส ารวจอวกาศ 
และประโยชน์ท่ีได้รับจากการส ารวจอวกาศ 
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3.2 ลักษณะข้อสอบ และเวลาที่ใช้ในการแข่งขนัวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 

รอบการแข่งขัน ระยะเวลา 
ในการท าข้อสอบ 

ลักษณะข้อสอบ 

1. รอบแรก  
   ระดับเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษา 

 
2 ช่ัวโมง 

            จ านวน 1 ฉบับ (2 ตอน) 
ตอนที่ 1  ภาคภาษาไทย 
ประมาณร้อยละ 80 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 2  ภาคภาษาอังกฤษ  
ประมาณร้อยละ 20 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ 
 

2. รอบสอง 
   ระดับประเทศ 
   (38 ศูนย์สอบ) 

2 ช่ัวโมง 
 

              จ านวน 1 ฉบับ (2 ตอน) 
ตอนที่ 1  ภาคภาษาไทย 
ประมาณร้อยละ 70 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ 
ประมาณร้อยละ 30 ของคะแนน 
แบบเลือกตอบ 

 

**บันทึกความด*ี* 
3. รอบสาม 
    ค่ายวิชาการ 
 
 

2 ช่ัวโมง 
30 นาที 

                จ านวน 2 ฉบับ  
ฉบับท่ี 1   ภาคภาษาอังกฤษ 
แบบเลือกตอบ / แบบเติมค าตอบ 

ฉบับท่ี 2   ภาคภาษาอังกฤษ 
แบบหาความสัมพันธ์ / แบบเติมค าตอบ/ 
แบบอธิบายเหตผุล   

**ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์** 
 

 


