
กลุ่มภาษาไทย 
การเรียงความและคัดลายมือ  ม.ปลาย 
หัวข้อ  1.เทคโนโลยีกับการใช้ภาษาไทยในวัยรุ่น 
 2.อิทธิพลของโฆษณาท่ีส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย 
 3.ปัญหาการใช้ภาษาไทยในวัยรุ่น 
การกล่าวสุนทรพจน์  ม.ต้น 
หัวข้อ  “ อนาคตของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ” 
การกล่าวสุนทรพจน์  ม.ปลาย 
หัวข้อ  “ เด็กไทยคิดไกลคิดเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม ” 
การแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ 
หัวข้อ  1.เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
 2.อาเซียน 

3สิ่งแวดล้อม 
4.เศรษฐกิจพอเพียง 

บทอาขยาน ม.ต้น 
บทอาขยานที่ใช้แข่งขัน ดังนี้ 
-ก าหนดเนื้อหาบทอาขยานบทหลัก 3 บท ดังนี้ 
 1.นิราศภูเขาทอง 
 2.โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 
 3.บทพากษ์เอราวัณ 
-ก าหนดเนื้อหาบทอาขยานบทเลือก 3 บท ดังนี้ 
 1.บุพการี 
 2.วัฒนธรรม 
 3.พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  













 



บทอาขยาน ม.ปลาย 
-ก าหนดเนื้อหาบทอาขยานบทหลัก 3 บท ดังนี้ 
 1.กาพย์เห่เรือตอน เห่ชมเรือกระบวน ตั้งแต่โคลงสี่สุภาพ 1 บท ตั้งแต่ ปางเสด็จประเวศ
ด้าว ถึงเพริศพริ้งพรายทอง และ กาพย์ยานี 11 ตั้งแต่พระเสด็จโดยแดนชล ถึง ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่
กัน 
 2.ลิลิตตะเลงพ่าย ตั้งแต่เบื้องนั้นนฤนาถผู้ ถึง สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ จ านวน 4 บท 
 3.อิเหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง ตั้งแต่ว่าพลางทางชมคณานก ถึง คะนึงนางพลางรีบโยธี 
-ก าหนดเนื้อหาบทอาขยานบทเลือก 3 บท ดังนี้ 
 1.ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง  ตั้งแต่ โจนลงกลางชานร้านดอกไม้  ถึง น่า
ชมชักคู่อยู่เคียงกัน  
 2.นิราศนรินทร์ ตั้งแต่อยุธยาล่มแล้ว ถึง อยู่ร้อนฤาเห็น จ านวน 5 บท  
 3.มงคลสูตรค าฉันท์ ตั้งแต่หนึ่งคือบ่คบคนพาล ถึง อดิเรกอุดมดี จ านวน 4 บท 
 

การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 
หัวข้อ 1.เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.สิ่งแวดล้อม 
 3.อาเซียน 
 4.เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มคณิตศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์  ม.ต้น  และม.ปลาย ทุกประเภท 
 ให้ส่งรูปเล่มจ านวน 4 เล่ม ก่อน 09.30 น. วันท่ี  12  พฤศจิกายน  2556   
ณ ห้องคณิตศาสตร์  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับม.ปลาย 
 1.ให้แต่ละโรงเรียนออกข้อสอบมาทุกตอน ตอนละ 1 ข้อ รวม 3 ข้อ ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 : แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก พร้อมเฉลย จ านวน 1 ข้อ 
     ตอนที่ 2 : แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ พร้อมเฉลย จ านวน 1 ข้อ 
     ตอนที่ 3 : แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ พร้อมเฉลย จ านวน 1 ข้อ 
 2.เนื้อหาท่ีใช้ในการออกข้อสอบใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น ม.4-ม.6 ท้ังรายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม 
 3.ให้แต่ละโรงเรียน ส าเนาข้อสอบ จ านวน 20 ชุด น ามาส่ง ณ จุดรายงานตัวตั้งแต่เวลา 
11.00 – 12.00 น. หากเกินก าหนดเวลา ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 หมายเหตุ  ให้แยกข้อสอบแผ่นละ 1 ตอน ดังนี้ ค าถาม 1 แผ่น เฉลย 1 แผ่น (ค าถาม 20 
แผ่น เฉลย 1 แผ่น) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.ปลาย 

 ให้ส่งรูปเล่ม  12  พฤศจิกายน  2556     ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ม.ปลาย 

 ให้ส่งรูปเล่ม 6 เล่ม  วัน  12  พฤศจิกายน  2556 

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.3 ) 
ในวนัที ่ 12 พฤศจิกายน 2556   โรงเรียนพรหมพริามวทิยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีทุกโรงเรียนตอ้งเตรียมมา 
อุปกรณ์ 

1. บีกเกอร์  ขนาด 250  ml   2 ใบ 
2. บีกเกอร์  ขนาด 100  ml   2 ใบ 
3. แท่งแกว้คนสาร    2 อนั 
4. ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีกั้นลม  1 ชุด 
5. ขาตั้งหลอดทดลองพร้อมท่ีหนีบ  1 ชุด 
6. โกร่งบดสารเคมี    1 ชุด 
7. หลอดทดลอง ขนาดกลาง  3 หลอด 
8. หลอดทดลอง ขนาดใหญ่  3 หลอด 
9. ท่ีวางหลอดทดลอง   1 อนั 
10. หลอดหยด    2 อนั 
11. เทอร์มอมิเตอร์     1 อนั 
12. กระบอกฉีดยา   ขนาด  35  ซีซี  2 อนั 
13. แอมมิเตอร์    1 ชุด 
14. แผน่ทองแดงและแผน่สังกะสี อยา่งละ 1 แผน่ 
15. สายไฟ     3 คู่ 

 

ส่ิงท่ีกรรมการเตรียมให ้
สารเคมี 

1. กรดไฮโดรคลอริก 
2. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
3. สารละลายเบเนดิกต์ 
4. สารละลายไอโอดีน 
5. สารละลายคอปเปอร์ซลัเฟต 
6. น ้า 
7. วติามินซี 
8. เอทานอล 
9. แป้งมนั 
10. กลูโคส 
11. นมสด 
12. มะนาวสด 

 



 
 
 

 

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย( ม.4 – ม.6) 
ในวนัที ่ 12 พฤศจิกายน 2556   โรงเรียนพรหมพริามวทิยา 

 
การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย( ม.4 – ม.6) 

ในวนัที ่ 12 พฤศจิกายน 2556   โรงเรียนพรหมพริามวทิยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบทดสอบ 
1. ใหทุ้กโรงเรียนเตรียมแบบทดสอบวทิยาศาสตร์เน้ือหา ม.1 – ม.3 โรงเรียนละ  4 ขอ้ ( พร้อมเฉลย ) แบ่งเป็น

เน้ือหาความรู้ 2 ขอ้ และทกัษะกระบวนการ 2 ขอ้ 
2. ทุกโรงเรียนท าขอ้สอบแบบถาม- ตอบสด โรงเรียนละ 2 ขอ้ ใหเ้ป็นค าถามปลายปิดล็อคค าตอบ ( พร้อมเฉลย ) 
3. ส่งกรรรมการหนา้หอ้งแข่งขนั ในวนัแข่งขนัเวลา 08.30 น.  โรงเรียนละ  1  ชุด 

ส่ิงท่ีทุกโรงเรียนตอ้งเตรียมมา 
อุปกรณ์ 

1. บีกเกอร์ ขนาด 200,150,100,50 ml   อยา่งละ 3 ใบ 
2. แท่งแกว้คนสาร    3 อนั 
3. ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีกั้นลม  1 ชุด 
4. ขาตั้งหลอดทดลองพร้อมท่ีหนีบ  1 ชุด 
5. หลอดทดลอง ขนาดกลาง  6 หลอด 
6. หลอดทดลอง ขนาดใหญ่  6 หลอด 
7. ท่ีวางหลอดทดลอง   1 อนั 
8. หลอดหยด    2 อนั 
9. ไมขี้ดไฟ    1 กล่อง 
10. กระดาษป้ายช่ือ( Label ) 

 

ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติม  ทางคณะกรรมการจะแจง้ใหท้ราบภายในวนัพฤหสับดี ท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 



 
 

การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ ( Science Show )  
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น( ม.1 – ม.3) 

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย( ม.4 – ม.6) 
ในวนัที ่ 12 พฤศจิกายน 2556   โรงเรียนพรหมพริามวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจง้โรงเรียนท่ีเขา้การแข่งขนั 

              โรงเรียนใดท่ีประสงคจ์ะใชเ้คร่ืองเสียงและเคร่ืองขยายเสียง ใหแ้ต่ละโรงเรียนจดัเตรียมมาเอง  



กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ละครคุณธรรม  และ ละครประวัติศาสตร์ 

 เปลี่ยนสถานท่ีการแข่งขันจากโรงเรียนนครไทย  เป็น โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสุขศึกษา และพลศึกษา 

ตอบปัญหาสุขศึกษา  ม.ต้น – ม.ปลาย 
1.ให้ทุกโรงเรียนท่ีเข้าแข่งขันออกข้อสอบ  ดังนี้ 
 1.1รอบแรก  ค าตอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 4 ข้อ โดยออกตามมาตรฐาน 
  สุขศึกษา  4  มาตรฐาน  มาตรฐานละ  2  ข้อ  =  8  ข้อ 
  พละศึกษา  2  มาตรฐาน  มาตรฐานละ  4  ข้อ  = 8  ข้อ 
 1.2 รอบสอง  ข้อสอบแบบเขียนตอบ 
  สุขศึกษา  มาตรฐานละ  1  ข้อ  =  4  ข้อ 
  พละศึกษา  มาตรฐานละ  2  ข้อ  = 4  ข้อ 

* ข้อสอบแยกเป็น 2 ชุด ส าหรับนักเรียน 1 ชุด และส าหรับกรรมการ 1 ชุด(พร้อมเฉลย) 
และน าข้อสอบมาส่งท่ีหน้าห้องแข่งขัน โดยข้อสอบแยกเป็นจ านวน  4  ซอง คือ แยกซองปรนัย ,
อัตนัย 
2.การจัดพิมพ์ใช้ Th sarabun ขนาด 16 โดยพิมพ์จ านวน 5 ข้อ ในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ตาม
หลักการออกข้อสอบ โดยเนื้อหาควรครอบคลุมท้ังระดับชั้น  
เช่น ระดับชั้น ม.ต้น ควรมีเนื้อหา ม.1 – ม.3  , ม.ปลาย เนื้อหา ม.4-6 

 
หมายเหตุ  ให้ทุกโรงเรียนส่งข้อสอบที่หน้าห้องแข่งขัน 9.00 น. – 9.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มศิลปะ 

การวาดภาพระบายสี 

หัวข้อ 1.คุณธรรมน าใจในพระญาณสังวรฯ 

 2.คนไทยกับประชาธิปไตย 

 3.อาเซียนสร้างสรรค์ สัมพันธ์ไมตรี 

ใช้หัวข้อทั้งม.ต้น และม.ปลาย  จับสลากหัวข้อแข่งขันในวันท าการแข่งขัน 

 

ประติมากรรม ม.ต้น และม.ปลาย 

หัวข้อ  “เยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” 

 

วาดภาพลายเส้น  ม.ต้น และม.ปลาย 

หัวข้อ 1.น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.อาเซียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ไมตรี 

 

ปะติด  ม.ต้น และม.ปลาย 

หัวข้อ  1.น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.อาเซียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ไมตรี 

 

 

 

 



เขียนภาพกิจกรรมไทยสีเอกรงค์  ม.ต้น และม.ปลาย 

หัวข้อ 1.ประเพณีไทย 

 2.การละเล่นของไทย 

ศิลป์สร้างสรรค์  ม.ต้น  และม.ปลาย 

หัวข้อ 1.อาเซียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ไมตรี 

 2.รักษ์โลก 

 3.วิถีพอเพียง วิถีไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

หัวข้อเรื่องที่ใช้ในการแข่งขัน  Web Text Editor 
 1.อาเซียน    

2.โลกร้อน 
 3.เศรษฐกิจพอเพียง 
จะใช้วิธีการจับฉลากในวันแข่งขันจริง 1 เรื่องเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มภาษาต่างประเทศ 

เรื่อง   การส่งข้อสอบการแข่งขัน Spelling Bee แจ้งเพิ่มเติม 

เรียน  ครูผู้ควบคุม การแข่งขัน Spelling Bee  ทุกโรงเรียน 

 ขอให้ครูผู้ควบคุมเตรียมค าศัพท์พร้อมประโยค (ทั้งระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ระดับละ 20 ค า น ามาในวันแข่งขัน เพื่อ
คัดเลือกเป็นข้อสอบ ดังนี้ 

 ระดับ ม.ต้น   ค าศัพท์  1  พยางค์  จ านวน  7  ค า 

     ค าศัพท์  2  พยางค์   จ านวน  7  ค า 

     ค าศัพท์  3  พยางค์   จ านวน  6  ค า 
 
 ระดับ ม.ปลาย   ค าศัพท์  2  พยางค์    จ านวน  6  ค า 

          ค าศัพท์   3  พยางค์   จ านวน  7  ค า 

         ค าศัพท์  4  พยางค์    จ านวน  7  ค า 
 
ตัวอย่าง 

-flour- 
 The main ingredient of making cake is  flour. 
 
 
     
     (นางสาวปิยะนุช   เดชพงษ)์ 
   ประธานกรรมการการแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม. ต้น  
 
     (นางสาวธารกมล  พูลหน่าย) 
   ประธานกรรมการการแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ม. ปลาย 
 
 



 
 
เรื่อง   ก าหนดหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech แจ้งเพิ่มเติม 

เรียน  ครูผู้ควบคุม การแข่งขัน Impromptu Speech ทุกโรงเรียน 

 ด้วยคณะกรรมการการแข่งขัน Impromptu Speech มีมติตกลงคัดเลือก
หัวข้อในการแข่งขัน จ านวน 5 หัวข้อ แยกตามระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย    ดังนี้ 

 

 ระดับ ม.ต้น   1. Myself   2. My family  3. My school 

      4. Environment  5. Language 
 
 ระดับ ม.ปลาย   1. Environment  2.  Leisure Time 
           3. Education   4.  Travel 
           5. Science and Technoloyg  
 
 
 
     
             (นายสมพงษ์  น้อยทุ่ง) 
   ประธานกรรมการการแข่งขัน Impromptu  Speech ระดับ ม. ต้น
  
 
           (นายพงษ์ศักดิ์   พจสัณห)์ 
   ประธานกรรมการการแข่งขัน Impromptu  Speech ระดับ ม. ปลาย 
   
        
 

 



กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
หนังสือเล่มเล็ก  ม.ต้น/ม.ปลาย 
หัวข้อ  1.เศรษฐกิจพอเพียง 

2.คุณธรรม หัวข้อความสามัคคี 
3.อาเซียน 

 


