ประกาศโรงเรียนวาปีีปทุม
เรื่อง การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ ๑๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------ด้วยกลุ่มสาระการเรยนรูว้ ิทยาศาสตร์ โรงเรยนวาปีปทุม กาหนดจัดการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีท่ ๕-๖ และ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ ๑-๖ เพือ่ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรยน
ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ อกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรยนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนายิง่ ๆ ขึ้น โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ ดังน้
๑.ระดับชั้นทีี่สมัครสอบ
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปีท่ ๕ หรือระดับชัน้ ท่ต่ากว่าประถมศึกษาปีท่ ๕
๑.๒ ระดับประถมศึกษาปีท่ ๖ หรือระดับชัน้ ท่ต่ากว่าประถมศึกษาปีท่ ๖
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ ๑ หรือระดับชัน้ ท่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ ๑
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ ๒ หรือระดับชัน้ ท่ตากว่
่ ามัธยมศึกษาปีท่ ๒
๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ ๓ หรือระดับชัน้ ท่ตากว่
่ ามัธยมศึกษาปีท่ ๓
๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ ๔ หรือระดับชัน้ ท่ตากว่
่ ามัธยมศึกษาปีท่ ๔
๑.๗ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ ๕ หรือระดับชัน้ ท่ตากว่
่ ามัธยมศึกษาปีท่ ๕
๑.๘ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ ๖ หรือระดับชัน้ ท่ตากว่
่ ามัธยมศึกษาปีท่ ๖
๒.ีข้อสอบ
๒.๑ เนื้อหาข้อสอบ : เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ออกตามตัวช้วัด และสาระการเรยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครอบคลุมตามระดับชัน้ ท่นกั เรยนสมัครสอบร้อยละ ๘๐ และครอบคลุม
เนื้อหาต่ากว่าระดับชัน้ ทส่ มัครสอบร้อยละ ๒๐
๒.๒ ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบ่งออกเป็น ๒ ตอน
ตอนท่ ๑ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๖๐ ข้อ ๖๐ คะแนน
ตอนท่ ๒ เป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบ ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
คะแนนรวม ตอนท่ ๑ และตอนท่ ๒ รวม ๘๐ คะแนน
๓.ีวิธีการสมัครสอบ
กำหนดรับสมัครระหว่างวันท่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิสอบ
ในวันศุกร์ท่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถดูรายละเอยดเพิ่มเติมได้ทก่ ลุม่ สาระการเรยนรู้วทิ ยาศาสตร์ โรงเรยนวาปีปทุม
หรือทเ่ วบไซต์ www.wpt.ac.th/science61
โรงเรยน หรือผูส้ นใจ สามารถส่งรายชื่อนักเรยนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน
ค่าสมัคร ได้ ๒ วิธ ดังน้

๓.๑ สมัครผ่านทางเวบไซต์ www.wpt.ac.th/science61
๓.๒ สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการทก่ ลุ่มสาระการเรยนรู้วทิ ยาศาสตร์ (อาคาร ๗) โรงเรยนวาปีปทุม
๔.ีการชาระเงิน
๔.๑ ค่าสมัคร คนละ ๖๐ บาท
๔.๒ ชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยีชือ่ บัญช นางสาวนิโลบล พูนศิริ
หมายเลขบัญช ๔๒๓๐๕๕๒๙๖๓
๔.๓ ชาระผ่านบริการพร้อมเพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐
๔.๔ ชาระผ่านบริการสแกน QR CODE

เมื่อชาระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินโดยสามารถแจ้งผ่านระบบได้ท่
www.wpt.ac.th/science61/pay.php หรือติดต่อคุณครูนิโลบล พูนศิริ โดยแนบใบโอนเงินและรายชื่อ
นักเรยนมาท่ e-mail nilobonpoonsiri2535@windowslive.com โทร. ๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐
๕.ีกาหนดวันเวลาสอบีสอบวันอาทิตย์ท่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามตารางสอบ
ตารางสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ ๑๓ วันอาทิตย์ท่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ป.๕ ม.๑ ม.๓ ม.๕
ป.๖ ม.๒ ม.๔ ม.๖

๖.ีเกณฑ์การตีัดสิน
๖.๑ ตัดสินตามคะแนนเรยงจากมากไปน้อย
๖.๒ กรณท่ได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนการสอบในตอนท่ ๒
๖.๓ ถ้าคะแนนเมื่อพิจารณาตามข้อ ๖.๒ แล้ว ยังเท่ากันอกจะพิจารณาจาก ๑๐ ข้อแรกของตอนท่ ๑
และ๑๐ ข้อต่อๆไป
๗.ีรางวีัลการสอบแข่งขัน
๗.๑ีรางวีัลแตี่ละระดับชัน้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันีมดังน้
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
๑,๒๐๐ บาท โล่รางวัล พร้อมเกยรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกยรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล
๘๐๐ บาท พร้อมเกยรติบัตร
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
เงินรางวัล
๕๐๐ บาท พร้อมเกยรติบัตร
*** ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อมได้รับเกยรติบัตร

๗.๒ีรางวีัลสำหรับโรงเรียนในสังกีัดสานีักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีึกษามหาสารคามเขตี๒
ในระดับชัน้ ป.๕, และ ป.๖ *** ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อมได้รับเกยรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัล พร้อมเกยรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล
๘๐๐ บาท พร้อมเกยรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล
๕๐๐ บาท พร้อมเกยรติบัตร
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
เงินรางวัล
๓๐๐ บาท พร้อมเกยรติบัตร
*** นักเรยนท่เข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รับเกยรติบัตรทุกคน
๘.ีการประกาศผลสอบีจะประกาศผลการสอบในวันจันทร์ท่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถดูผลการสอบได้ดังน้
๘.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรยนวาปีปทุม บริเวณข้างอาคาร ๓-๔
๘.๒ ทางเวบไซต์ www.wpt.ac.th/science61
๙.ีการมอบรางวัล
กาหนดการจัดพิธมอบรางวัลในวันอังคารท่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. บริเวณพิธหน้าเสาธง
โรงเรยนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
๑๐.ีสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทีี่
คุณครูศุภกฤต เรืองสมบัติ : ๐๘-๑๓๖๙๐-๙๐๐ และคุณครูนิโลบล พูนศิริ : ๐๘-๘๓๐๖๔-๙๔๐ หรือ
คุณครูกลุ่มสาระการเรยนรู้วทิ ยาศาสตร์ โรงเรยนวาปีปทุมทุกคน
จึงประกาศให้โรงเรยน นักเรยน และผูส้ นใจ ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

( นายมณูญ เพชรมแกก้ว )
ผู้อานวยการโรงเรยนวาปีปทุม

บัญชีรายชือ่ นักเรียนสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรี์ีครั้งทีี่ ๑๓ีประจำปีการศีึกษาี๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตรี์ีโรงเรียนวาปีีปทุมีอำเภอวาปีีปทุมีจังหวัดมหาสารคาม
สอบวีันอาทิตย์ทีี่ ๑๖ีธันวาคมี๒๕๖๑
๑. ชื่อโรงเรยนทส่ มัคร........................................................................ตำบล...............................อำเภอ............................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณย์.................................โทรศัพท์......................................................
๒. ชื่อครูผู้ประสานงาน...............................................................โทรศ ัพท์................................มือถือ................................
๓. การชาระเงินค่าสมัครสอบ [ ] นำส่งด้วยตนเอง
[ ] ธ.กรุงไทย (๔๒๓๐๕๕๒๙๖๓)
[ ] พร้อมเพย์ (๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐) [ ] สแกน QR CODE
ท่

ชื่อ-สกุล
(ระบุคำนาหน้า ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว)

ระดับชั้น สอบแข่งขัน ค่าสมัคร
ท่เรยน
ระดับชัน้
(บาท)

รวมจำนวนผูส้ มัคร.....................คน รวมเงินค่าสมัคร........................บาท

ชื่อครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม

(..............................................................)

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง
(........................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได้ และแยกใบสมัครตามระดับชัน้ ทส่ มัครสอบ

