
 
 

ประกาศโรงเรยีนวาปีีปทมุ 
เรื่อง การสอบแข่งขันอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ ครั้งท  ่ ๑๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

------------------------------------------------------------------------ 
ด้วยกลุ่มสาระการเร ยนรูว้ิทยาศาสตร์ โรงเร ยนวาปีปทุม ก าหนดจ ัดการสอบแข่งขันอจัฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรใ์นระดับประถมศึกษาปีท  ่ ๕-๖ และ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที  ่ ๑-๖ เพือ่เป็นก ิจกรรมสง่เสริมให้นักเร ยน 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันได ้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านวทิยาศาสตร์ อ กทั้งเป็นการกระตุ้นการเร ยนการสอน 
วิชาวทิยาศาสตร ์ให้เกิดการพัฒนาย่ิงๆ ข้ึน โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ ดังน  ้

๑.ระดบัช้ันทีี่สมัครสอบ 
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปีท  ่ ๕ หรือระดับชัน้ท ่ต่ ากว่าประถมศกึษาปีท  ่ ๕ 
๑.๒ ระดับประถมศึกษาปีท  ่ ๖ หรือระดับชัน้ท ่ต่ ากว่าประถมศกึษาปีท  ่ ๖ 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปที  ่ ๑ หรือระดับชัน้ท   ่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาปีท  ่ ๑ 
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปที  ่ ๒ หรือระดับชัน้ท ่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาปีท  ่ ๒ 
๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปที  ่ ๓ หรือระดับชัน้ท ่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาปีท  ่ ๓ 
๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปที  ่ ๔ หรือระดับชัน้ท ่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาปีท  ่ ๔ 
๑.๗ ระดับมธัยมศึกษาปที  ่ ๕ หรือระดับชัน้ท ่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาปีท  ่ ๕ 
๑.๘ ระดับมัธยมศึกษาปที  ่ ๖ หรือระดับชัน้ท ่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาปีท  ่ ๖ 

๒.ีข้อสอบ 
๒.๑ เนื้อหาข้อสอบ : เนื้อหาวชิาวทิยาศาสตร์ ออกตามตัวช ้วัด และสาระการเร ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ครอบคลมุตามระดับชัน้ท ่นกัเร ยนสมคัรสอบร้อยละ ๘๐ และครอบคลุม 
เนื้อหาต่ ากว่าระดับชัน้ท ส่มคัรสอบรอ้ยละ ๒๐ 

๒.๒ ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบ่งออกเป็น ๒ ตอน 

ตอนท  ่ ๑ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๖๐ ข้อ ๖๐ คะแนน 
ตอนท  ่ ๒ เป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบ ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน 
คะแนนรวม ตอนท  ่ ๑ และตอนท  ่ ๒ รวม ๘๐ คะแนน 

๓.ีวิธีการสมัครสอบ 
กำหนดรับสมคัรระหว่างวนัท  ่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท  ่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ประกาศรายชื่อผู้ม สทิธสิอบ 

ในวนัศกุรท์ ่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๑ สามารถดูรายละเอ ยดเพิ่มเติมได้ท ก่ลุม่สาระการเร ยนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเร ยนวาปีปทุม 
หรือท เ่ว  บไซต ์ www.wpt.ac.th/science61 

โรงเร ยน หรือผูส้นใจ สามารถส่งรายชื่อนกัเร ยนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสง่ใบสมคัรพร้อมหล ักฐานการชำระเงนิ
ค่าสมัคร ได ้ ๒  วิธ   ดังน  ้ 



๓.๑ สมคัรผา่นทางเว บไซต ์ www.wpt.ac.th/science61 
๓.๒ สมัครด้วยตนเองในวนัและเวลาราชการท ก่ลุ่มสาระการเร ยนรู้วิทยาศาสตร ์ (อาคาร ๗) โรงเร ยนวาปีปทมุ  

๔.ีการช าระเงิน 
๔.๑ คา่สมคัร คนละ ๖๐ บาท 
๔.๒ ชำระเงนิคา่สมคัร โดยการโอนเงนิผ่านธนาคารกรุงไทยีชือ่บัญช  นางสาวนิโลบล   พนูศิร ิ 
หมายเลขบ ัญช   ๔๒๓๐๕๕๒๙๖๓ 

๔.๓ ช าระผา่นบริการพร้อมเพย์ หมายเลขโทรศพัท ์๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐ 

๔.๔ ช าระผา่นบริการสแกน QR CODE  

 
เมื่อช าระเงนิแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินโดยสามารถแจง้ผา่นระบบได ้ท  ่  

www.wpt.ac.th/science61/pay.php หรอืติดต่อคุณครนูิโลบล พูนศิร  ิ โดยแนบใบโอนเงนิและรายชื่อ
นักเร ยนมาท ่ e-mail nilobonpoonsiri2535@windowslive.com โทร. ๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐  

๕.ีก าหนดวนัเวลาสอบีสอบว ันอาทิตย์ท ่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามตารางสอบ 

ตารางสอบอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร ์ครั้งท  ่ ๑๓ วันอาทิตย์ท  ่ ๑๖ ธันวาคม 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. เีกณฑ์การตีัดสนิ 
๖.๑ ต ัดสินตามคะแนนเร ยงจากมากไปน้อย 
๖.๒ กรณ ท  ่ได้คะแนนเทา่กนัจะพจิารณาจากคะแนนการสอบในตอนท  ่ ๒ 
๖.๓ ถ้าคะแนนเมื่อพจิารณาตามข้อ ๖.๒ แล้ว ยังเทา่กันอ กจะพจิารณาจาก ๑๐ ข้อแรกของตอนท  ่๑  

และ๑๐ ข้อต่อๆไป 
๗. รีางวีัลการสอบแข่งขัน 

๗.๑ รีางวีัลแตี่ละระดบัช้ันที่เข้ารว่มการแข่งขันีม ดังน  ้
 

 
 
 
 

 

*** ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อมได้รับเก ยรต ิบัตร      
 
 

รางวัลชนะเลศิ เงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท โล่รางวลั พร้อมเก ยรติบัตร 

   รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลรองชนะเลศิอนัดับ ๒ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลชมเชย ๓ รางวลั เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

 

http://www.wpt.ac.th/science61/pay.php
mailto:nilobonpoonsiri2535@windowslive.com


 
 

 
( นายมณูญ เพชรม แกก้ว ) 

ผู้อ านวยการโรงเร ยนวาปีปทุม 

๗.๒ รีางวีัลสำหรบัโรงเรยีนในสังกีัดส านีักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีึกษามหาสารคามเขตี๒ 
ในระดับชัน้ ป.๕, และ ป.๖ *** ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อมได้รับเก ยรต ิบัตร      

 
 
 
 
 

 

 

*** นักเร ยนท  ่เข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รับเก ยรติบัตรทุกคน 
 

๘.ีการประกาศผลสอบีจะประกาศผลการสอบในวันจนัทรท์  ่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถดูผลการสอบได ้ด ังน ้ 
๘.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเร ยนวาปีปทมุ บริเวณข้างอาคาร ๓-๔ 
๘.๒ ทางเว บไซต ์ www.wpt.ac.th/science61 

๙.ีการมอบรางวัล 
ก าหนดการจัดพิธ มอบรางวลัในวันอังคารท  ่ ๘  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. บ ริเวณพิธ หน ้าเสาธง 

โรงเร ยนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

๑๐.ีสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที่ี  
   คุณครศูุภกฤต เรืองสมบัติ : ๐๘-๑๓๖๙๐-๙๐๐ และคุณครนูิโลบล พูนศิริ : ๐๘-๘๓๐๖๔-๙๔๐ หรือ 
คุณครูกลุ่มสาระการเร ยนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเร ยนวาปีปทุมทุกคน 

 

จึงประกาศให้โรงเร ยน น ักเร ยน และผูส้นใจ ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วนัท  ่ ๔ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๖๑

รางวัลชนะเลศิ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวลั พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลรองชนะเลศิอนัดับ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลรองชนะเลศิอนัดับ ๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลชมเชย ๓ รางวลั เงินรางวัล ๓๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

  



บัญชีรายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรี์ีครั้งที่ี ๑๓ีประจำปีการศีึกษาี๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรี์ โีรงเรียนวาปีีปทมุีอำเภอวาปีีปทมุีจังหวดัมหาสารคาม 

สอบวีันอาทิตย์ท่ีี๑๖ีธนัวาคมี๒๕๖๑ 

๑. ชื่อโรงเร ยนท ส่มคัร........................................................................ตำบล...............................อำเภอ............................ 
จังหว ัด...............................................รหัสไปรษณ ย์.................................โทรศัพท์...................................................... 

๒. ช่ือครูผู ้ประสานงาน...............................................................โทรศ ัพท์................................มือถือ................................ 
๓. การช าระเงนิคา่สมคัรสอบ [  ] นำส่งด ้วยตนเอง  [  ] ธ.กรุงไทย (๔๒๓๐๕๕๒๙๖๓)  
 [   ] พร้อมเพย์ (๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐)    [   ] สแกน QR CODE 

 

ท  ่ ชื่อ-สกลุ 
(ระบุคำน าหนา้ ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว) 

ระดับชั้น 
ท ่เร ยน 

สอบแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ค่าสมคัร 
(บาท) 

ชื่อครผูู้ควบคุม/ฝึกซ้อม 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

รวมจำนวนผูส้มัคร.....................คน รวมเงินค่าสมัคร........................บาท    (..............................................................) 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 

(........................................................) 
ตำแหนง่......................................................... 

 หมายเหต ุ : ใบสมคัรสามารถถ ่ายสำเนาเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได ้ และแยกใบสมัครตามระดับชัน้ท ส่มคัรสอบ 


