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แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน    ชุดการสอนที่ 4 
การอานจับใจความประเภทประกาศ    ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
วชิาภาษาไทย   จํานวน   20 ขอ   20  คะแนน 
 
คําชีแ้จง  จงทําเครื่องหมาย  X  ทับอักษร หนาขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
 
จงอานประกาศตอไปน้ี แลวตอบคําถามขอ 1-5  
 

เรื่อง การประกวดเรียงความในหัวขอเรือ่ง ครูดีที่หนูรกั 
 
ดวยสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการจัดทําโครงการประกวด

เรียงความเรื่อง ครูดีที่หนูรัก เพื่อชิงทุนกาศึกษา 6,000 บาท จึงไดแจงใหแตละโรงเรียนคัดเลือกผลงาน
ของนักเรียนอันดับ 1 – 3 ในแตละประเภท เพ่ือเปนตัวแทนของโรงเรียนเขาประกวด ดังนั้นโรงเรียน
คริสตธรรมศึกษา จึงขอ เชิญชวนนักเรียนทุกคนเขียนเรียงความ เรื่อง ครูดีท่ีหนูรัก ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

1. ประเภทของการประกวด   แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
               - ประเภท ป.1-2 เขียนเรียงความดวยดินสอดํา ความยาว 5-10 บรรทัด 
               - ประเภท ป.3-4 เขียนเรียงความดวยดินสอดํา ความยาว 15-30 บรรทัด 
               - ประเภท ป.5-6 เขียนเรียงความดวยดินสอดํา ความยาว 30-40 บรรทัด 
หมายเหต ุ : นักเรียนที่ตองการจัดสงเรียงความเขาประกวดใหติดตอขอรับกระดาษและติดตอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีครูประจําช้ัน 
2. กําหนดสงผลงาน นักเรียนสามารถจัดสงผลงานไดท่ีครปูระจําช้ันภายในวนัที ่31 ธันวาคม 

2550 
3. การประกาศผลประกวดเรียงความ โรงเรยีนจะประกาศผลการประกวดเรยีงความภายใน 

วันท่ี 8 มกราคม 2551  
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 ประกาศ ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2550  
 

 
                                                                         ( นายประกอบ   พรหมบุตร ) 
                                                                  ผูอํานวยการโรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 

 
1. ประกาศนี้เปนของหนวยงานใด 

ก.  เขตวัฒนา 
ข.  กรุงเทพมหานคร 
ค.  กระทรวงศึกษาธกิาร 
ง.  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 

2. ผูออกประกาศมีจุดประสงคอยางไร 
ก.  แจงใหผูปกครองทราบ 
ข.  ประกาศชือ่ผูไดรับรางวลั 
ค.  ปฏิบัตติามระเบียบของโรงเรียน 
ง.  เชิญชวนนกัเรยีนทุกคนเขียนเรียงความเพื่อสงเขาประกวด 

3. ใครไดรบัประโยชนโดยตรงจากประกาศฉบับนี้ 
ก.  คร ู
ข.  นักเรียน 
ค.  โรงเรียน 
ง.  ผูปกครอง 

4. ประกาศดังกลาวเปนประกาศเรื่องอะไร 
ก.  การคัดเลือกนักเรยีนรับทนุการศึกษา 
ข.  เชิญชวนนกัเรยีนเขยีนประวัติสวนตัว 
ค.  การประกวดเรยีงความเรือ่ง ครูดีท่ีหนรัูก 
ง.  การประกวดเขียนเรยีงความเรื่องความขยันของขาพเจา 
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5. ผูจัดการประกวดเรียงความจะไดอะไรเปนรางวลัแกผูชนะเลิศ 
ก.  ถวยรางวัล 
ข.  ทุนการศกึษา 6000 บาท 
ค.  ทุนการศกึษา 5000 บาท 
ง.  ทุนการศึกษา 7000 บาท 

 
คําชี้แจง  จงอานประกาศเรื่องการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ในโครงการกีฬาตานภัยยาเสพติด แลว
ตอบคําถาม ขอ 6-10 

 
เรื่อง การแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ในโครงการกฬีาตานภัยยาเสพตดิ 

 
 ดวยโรงเรียนคริสตธรรมศึกษาไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คนในโครงการ ตอตาน
ยาเสพติดขึ้น ระหวางวันท่ี 15 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ตั้งแตเวลา 14.00 – 18.00 น. ณ สนามกีฬา     
โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา โดยแบงการแขงขันเปน 3  ประเภท คือ 
 1.  ประเภทเยาวชน ( อายุ 8 – 12 ป)   
 2. ประเภทเยาวชน ( อายุ 13 – 17 ป)   
 3. ประเภทประชาชนทั่วไป ( อายุ 18 ปขึ้นไป )   
 สําหรับทีมฟุตบอลที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันแตละประเภทจะไดรับเงินจํานวน 5,000  
บาท  พรอมถวยรางวัลจากผูอํานวยการ รองชนะเลิศจะไดรับเงินจํานวน 3,000 บาท พรอมถวยรางวัล
จากรองผูอํานวยการฝายวิชาการ และทีมท่ีไดอันดับที่ 3 จะไดรับเงิน จํานวน  1,000  บาท พรอมถวย
รางวัลจากรองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
 ดังนั้นโรงเรียนคริสตธรรมศึกษาจึงขอเชิญชวนเยาวชนไดเขารวมการแขงขันฟุตบอลใน

โครงการดังกลาวนี้   โดยจัดเตรียมใหพรอม และสงรายชื่อทีมพรอมรายช่ือสมาชิก 
ทุกคนในทีมมายังโรงเรียนคริสตธรรมศึกษา  ภายในวันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2550 

 
 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 234 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2550 
 
 

           ( นางสาวกนกนภา    จินดารัตน ) 
        รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 
                                   โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 
 

6. หนวยงานใดเปนผูออกประกาศ 
ก.  เขตวัฒนา 
ข.  กรุงเทพมหานคร 
ค.  กระทรวงศึกษาธกิาร 
ง.  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 

7. ผูออกประกาศมีจุดประสงคอยางไร 
ก.  เชิญชวนเยาวชนเลนกีฬา 
ข.  เชิญชวนเยาวชนตานยาเสพติด 
ค.  เชิญชวนเยาวชนเสพยาเสพติด 
ง.  เชิญชวนเยาวชนสงทีมฟตุบอล 7 คนในโครงการตานยาเสพติด 

8. ทีมฟุตบอลที่ชนะเลิศแตละประเภทจะไดรบัอะไรเปนรางวัล 
ก.  รับเงนิ  1000 บาท พรอมถวยรางวลั 
ข.  รับเงิน  2000 บาท พรอมถวยรางวลั 
ค.  รับเงิน  3000 บาท พรอมถวยรางวลั 
ง.  รับเงิน   4000 บาท พรอมถวยรางวลั 

9. ประกาศดังกลาว เปนประกาศเรื่องอะไร 
ก.  การแขงขนักีฬา บอลเลบอล 
ข.  การแขงขันกีฬา บาสเกต็บอล  
ค.  การแขงขันกีฬา เยาวชน อายุ 13-17 ป 
ง.  การแขงขันกีฬา ฟุตบอล 7 คนในโครงการตานภยัยาเสพติด 
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10. ประกาศ ณ วนัที่เทาไร 
ก.  วันที่ 10   ตุลาคม พ.ศ.2550 
ข.  วันที่  30  กันยายน พ.ศ.2550 
ค.  วันที่  30  ตุลาคม พ.ศ.2550 
ง.  วันท่ี 30  กันยายน พ.ศ.2549   

 
จงอานประกาศตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ   11-15 
 

ประกาศโรงเรยีนคริสตธรรมศึกษา 
เรื่อง การคัดเลอืกนกัเรยีนรับทุนการศกึษามูลนธิคิริสตจกัรสะพานเหลอืง 

 
เนื่องดวยมูลนิธิคริสต จักรสะพานเหลือง ไดแสดงความจํานงที่จะมอบทุนการศึกษาใหกับ  

นักเรียนในสังกัดโรงเรียนคริสตธรรมศึกษาจํานวน 20 ทุนทุนละ10000 บาท โดยจําแนกระดับชั้นเรียน
ประกอบดวย ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 5 ทุนระดับประถมศึกษา จํานวน 10 ทุน และระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 5 ทุนโดยผูที่ประสงคขอรับทุนตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

คุณสมบัติของผูสมัคร ผูที่ประสงคขอรับทุนตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. มีผลการเรียนในเกณฑดี ( เกรดเฉลี่ย 3.00 ) 
2. ตองมีความประพฤติเรียบรอย 
3. ครอบครัวมีฐานะคอนขางยากจนหรือไดรับความเดือดรอนจากภาวะเศรษฐกิจต่ํา 

เงื่อนไขการสมัคร  ผูสมัครขอรับทุนตองปฏิบตัิดังนี้ 
1. เขียนใบประวัติสวนตัวตามใบสมัครขอรับทุนใหครบถวนพรอมทั้งผูปกครองและ 

ผูบริหารโรงเรียนรับรอง 
2. เขียนเรียงความเรื่อง ความฝนของขาพเจาความยาวไมเกิน 2 หนาสมุด 

วิธีรับสมัครขอทุนและการประกาศผล มีรายละเอียดดังนี้ 
นักเรียนท่ีจะประสงคขอรับทุนการศึกษาใหติดตอขอใบสมัครที่ฝายกิจการนักเรียนของทุก   

โรงเรียนพรอมจัดสงแบบฟอรมขอรับทุนการศึกษาและเรียงความผานผูบริหารโรงเรียนภายในวันที่   
20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มูลนิธิคริสตจักรสะพานเหลืองจะประกาศรายชื่อนักเรียน ในวันที่ 15 มกราคม 
2551  
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ประกาศ ณ วันท่ี 15 มกราคม 2551 
 
 

                                                                                     นายประกอบ   พรหมบุตร 
                                                                              (ผูอํานวยการโรงเรียนคริสตธรรมศึกษา) 
 

11. ประกาศดังกลาวเปนประกาศเรื่องอะไร 
ก.  การคัดเลือกนักศกึษารับทุนการศึกษา 
ข.  มูลนธิิคริสตจักรสะพานเหลือง 
ค.  การประกวดเรยีงความเรือ่งความฝนของขาพเจา 
ง.  เชิญชวนนกัเรยีนเขยีนประวัติสวนตัว 

12. หนวยงานใดเปนผูออกอากาศ 
ก.  โรงเรยีน 
ข.  มูลนธิิคริสตจักรสะพานเหลือง 
ค.  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 
ง.  ศูนยวิชาการกลุมโรงเรียน 

13. ขอใดเปนคณุสมบัติของนักเรยีนท่ีตองการรับทุนการศกษา 
ก.  มีผลการเรยีนด ี
ข.  มีความประพฤติเรียบรอย 
ค.  ครอบครวัมีปญหาดานเศรษฐกิจ 
ง.  ถูกทุกขอ 

14. ประกาศฉบับนี้มีระยะเวลาเริ่มตน และส้ินสุดเมื่อไร 
ก.  1-15 ธันวาคม 2550 
ข.  1-20 ธันวาคม 2550 
ค.  1 ธันวาคม 2550  – 15 มกราคม 2551 
ง.  20 ธันวาคม 2550  – 15 มกราคม 2551  
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15. ขอใดคือสาระสําคัญของประกาศฉบับนี ้
ก.  ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน 
ข.  ประกวดเรยีงความ ความฝนของขาพเจา ชิงทุนการศกึษา 
ค.  นักเรียนทีต่องขอรับทุนตองเขียนประวัติสวนตวัตามแบบขอรับทนุ 
ง.  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษาคัดเลือกนกัเรยีนรับทุนการศึกษา 

 
จงอานประกาศตอไปน้ี  แลวตอบคําถาม 16-20 
 

ประกาศโรงเรยีนคริสตธรรมศึกษา 
เรื่องกําหนดการเปดภาคเรยีน – ปดเรียน ประจําปการศกึษา 2551 

 
 เนื่องดวยกระทรวงศึกษาธิการไดกํ าหนดวันเปดและปดสถานศึกษาไวในระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษาพ.ศ.2538 ดังนั้นเพื่อใหสอดคลอง
กับระเบียบดังกลาว โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา จึงขอแจงกําหนดการเปดภาคเรียน และปดภาคเรียน       
ปการศึกษา  2551 ดังนี้ 
 1. ปการศึกษา  2551 เปดเรียนตั้งแต วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  30  มีนาคม  
พ.ศ.  2552 
 2. ภาคเรียนที่  1  เปดเรียนตั้งแต วันศุกรท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 และปดภาคเรียน ใน   
วนัจันทรท่ี  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2551 
 3. ภาคเรียนที่  2  เปดเรียนตั้งแต วันจันทรที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 และปดภาคเรียน ใน
วันศุกรที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2552 
 
 ประกาศ   ณ วันที่   15  มีนาคม  พ.ศ. 2551 
 
 
        นายประกอบ         พรหมบุตร 
             (ผูอํานวยการโรงเรียนคริสตธรรมศึกษา) 
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16. หนวยงานใดเปนผูออกอากาศ 
ก.  กรมวิชาการ 
ข.  กระทรวงศึกษาธกิาร 
ค.  โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา 
ง.  สํานักงาน.การประถมศกึษา 

17. ผูออกประกาศมีจุดประสงคอยางไร 
ก.  แจงผูปกครองใหสงนักเรียนมาโรงเรยีน 
ข.  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
ค.  แจงระยะเวลาประจําปการศึกษา 
ง.  แจงกําหนดวันเปดเรียน 

18. ประกาศฉบับนี้ออกมาตั้งแตเมื่อไร 
ก.  15 มนีาคม 2551 
ข.  17 พฤษภาคม 2551 
ค.  11 ตุลาคม 2551 
ง.  9  พฤศจิกายน 2551 

19. ประกาศฉบับนี้มีประโยชนอยางไร 
ก.  ถูกตองตามระเบียบ 
ข.  มีขอความจํานวนไมมาก 
ค.  ใหรายละเอียดที่ชัดเจนถกูตอง 
ง.  ถูกทุกขอ 

20. ใครเปนผูไดรบัประโยชนโดยตรงจากประกาศฉบับนี ้
ก. นักเรยีน 
ข. โรงเรียน 
ค. ผูปกครอง 
ง. ประชาชนทัว่ไป 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เฉลยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
 

 วิชาภาษาไทย       ชุดการสอนที่  4 
การอานจับใจความประเภทประกาศ    ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  
จํานวน   20    ขอ   

 
1. ง    11. ข 
2. ง   12. ค 
3. ข   13. ง 
4. ค   14. ข 
5. ง   15. ง 
6. ง    16. ค 
7. ง    17. ง 
8. ง    18. ก 
9. ง    19. ค 
10. ข    20. ค 

 
 
 
 
 


