
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เรื่อง การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

------------------------------------------------------------------------ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์      

ในระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๕-๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริมให้นักเรียน
ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้น โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 

๑.ระดับชั้นที่สมัครสอบ  
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๕ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่าประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๑.๒ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่าประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑.๗ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๕   
๑.๘ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๒. ข้อสอบ  
        ๒.๑ เนื้อหาข้อสอบ :  เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์  ออกตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ครอบคลุมตามระดับชั้นท่ีนักเรียนสมัครสอบร้อยละ ๘๐ และครอบคลุม
เนื้อหาต่ ากว่าระดับชั้นท่ีสมัครสอบร้อยละ ๒๐ 
        ๒.๒ ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบ่งออกเป็น ๒ ตอน 
           ตอนท่ี ๑ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก  จ านวน ๖๐  ข้อ ๖๐ คะแนน  

ตอนท่ี ๒ เป็นข้อสอบแบบเติมค าตอบ ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน  
คะแนนรวม ตอนท่ี ๑ และตอนท่ี ๒ รวม ๘๐ คะแนน  

๓. วิธีการสมัครสอบ  
ก าหนดรับสมัครระหว่างวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวาปีปทุม  หรือท่ีเว็บไซต์ www.wpt.ac.th/science60 
โรงเรียน หรือผู้สนใจ สามารถส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการช าระ

เงินค่าสมัคร ได้ ๒ วิธี ดังน้ี 
       ๓.๑ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.wpt.ac.th/science60 

  ๓.๒ สมัครด้วยตนเองท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร ๗ 
๔. การช าระเงิน 

๔.๑ คา่สมัคร คนละ ๖๐ บาท  
๔.๒ ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม  ชื่อบัญชี อัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ หมายเลขบญัชี ๐๒๐๐๘๖๑๙๔๖๖๓  
๔.๓ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหรือส่งหลักฐานการโอนเงินโดยสามารถแจ้งผ่านระบบได้ท่ี 

www.wpt.ac.th/science60/pay.php  หรือติดต่อคุณครูนิโลบล พูนศิริ  โดยแนบใบโอนเงินและรายชื่อนักเรียนมาที่  
e-mail nilobonpoonsiri2535@windowslive.com โทร. ๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐ หรือ โทรสาร ๐๔๓-๗๙๙๓๗๒ ) 

http://www.wpt.ac.th/science60
http://www.wpt.ac.th/science60
http://www.wpt.ac.th/science60/pay.php
mailto:nilobonpoonsiri2535@windowslive.com


๕. ก าหนดวันเวลาสอบ สอบวันอาทิตย์ ๗ มกราคม ๒๕๖๑  ตามตารางสอบ 

 ตารางสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๒ วันอาทิตย์ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

เวลา  ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ป.๕ ม.๑ ม.๓ ม.๕ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ป.๖ ม.๒ ม.๔ ม.๖ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน  
๖.๑ ตัดสินตามคะแนนเรียงจากมากไปน้อย  
๖.๒ กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนการสอบในตอนท่ี ๒  
๖.๓ ถ้าคะแนนเมื่อพิจารณาตามข้อ ๖.๒ แล้ว ยังเท่ากันอีกจะแบ่งเงินรางวัลออกเป็นส่วนๆ 
      ตามจ านวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัลในล าดับน้ัน 

๗. รางวัลการสอบแข่งขัน 
 ๗.๑ รางวัลแต่ละระดับชั้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี ้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล         ๑,๒๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๐๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล   ๘๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล   ๕๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร    

       ***ครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตร นักเรียนท่ีเข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน      
๗.๒ รางวัลส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๒  
      ในระดับชั้น  ป.๕, และ ป.๖    ***ครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตร 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล         ๑,๐๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล   ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล   ๕๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล   ๓๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร    

๘. การประกาศผลสอบ จะประกาศผลการสอบในวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สามารถดูผลการสอบได้ดังนี้ 
๘.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวาปีปทุม บริเวณข้างอาคาร ๓-๔ 
๘.๒ ทางเว็บไซต์  www.wpt.ac.th/science60  

๙. การมอบรางวัล  
ก าหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวันอังคารท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่ีบริเวณพิธีหน้าเสาธง 

    โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

๑๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ( ๐๙-๘๑๗๖-๔๔๓๗  : คุณครูลักษมี ม่วงคลา) หรือคุณครูกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม ทุกคน 
 

       จึงประกาศให้โรงเรียน นกัเรียน และผู้สนใจ ทราบโดยท่ัวกัน  
 
       ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๐ ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
        ( ดร.มณูญ เพชรมแีก้ว )  
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม  

http://www.wpt.ac.th/science60


บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คร้ังที่ ๑๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

สอบวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

๑. ชื่อโรงเรียนท่ีสมัคร........................................................................ต าบล...............................อ าเภอ............................ 
    จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...................................................... 
๒. ช่ือครูผูป้ระสานงาน...............................................................โทรศัพท์................................มือถือ................................ 
๓. การช าระเงินค่าสมคัรสอบ   [  ] น าส่งด้วยตนเอง   [  ] ธนาณัติ     [  ]   ธ.ก.ส. (๐๒๐๐๘๖๑๙๔๖๖๓) 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

 (ระบุค าน าหน้า ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว) 
ระดับชั้น
ที่เรียน 

สอบแข่งขัน
ระดับชั้น 

ค่าสมัคร 
(บาท) ชื่อครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  

   รวมจ านวนผู้สมัคร.....................คน   รวมเงินค่าสมัคร........................บาท (..............................................................) 

     ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
         (........................................................) 
     ต าแหน่ง......................................................... 

หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถถา่ยส าเนาเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได้ และแยกใบสมัครตามระดับชั้นท่ีสมัครสอบ 


