
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
               เร่ือง    การสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ท่ัวไประดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

ครั้งท่ี ๕   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
................................................................................................ 

               ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
จะจัดให้มโีครงการสอบแข่งขันสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น
และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นและเพิ่มประสบการณ์ในการสอบวิชาสังคมศึกษามากขึ้นโดยแบ่งการ
สอบออกเป็นระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. ระดับที่สมัครสอบ 
    ๑.๑   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๔ 
    ๑.๒   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๕ 
                ๑.๓    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๖ 
                ๑.๔    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    ๑  
    ๑.๕    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    ๒ 
    ๑.๖    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    ๓ 
    ๑.๗    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    ๔ 
    ๑.๘    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    ๕ 
    ๑.๙    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    ๖ 
   

  ๒. ลักษณะข้อสอบ 
     ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ระดับประถมศึกษา ๕๐  ข้อ  ๕๐  คะแนน ระดับมัธยมศึกษา  
๘๐ ข้อ ๘๐ คะแนน เนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ และความรู้ท่ัวไป 
 

 ๓. เนื้อหาข้อสอบ   
  ๓.๑   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละระดับช้ัน 
 ๓.๒   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับ  ม.  ต้น 
 ๓.๓   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับ  ม.  ต้น 
 ๓.๔   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับ  ม.  ต้น 
 ๓.๕   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับ  ม. ปลาย 
 ๓.๖   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับ  ม. ปลาย 
      ๓.๗   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับ  ม. ปลาย 
 
 

  ๔. การรับสมัครสอบ 
      โรงเรียนท่ีมีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวาปีปทุม  ได้ในระหว่างวันท่ี ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ถึง วันท่ี  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒     
โดยช าระค่าสมัครสอบคนละ ๖๐ บาท หรือส่งไปรษณีย์ธนาณัติ ในนาม   คุณครูสุพรรษา  ทัพธานี  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 
คุณครูสุพรรษา  ทัพธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑ – ๘๖๗๓๙๔๒      



              ๕. ก าหนดวันเวลาสอบ 
     สอบวันอาทิตย ์ท่ี ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒    สอบเวลา ๐๙.๐๐ น. –  ๑๒.๓๐ น. 
    ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  ม.๑, ม.๒, ม.๓ สอบเวลา ๐๙.๐๐ น. –  ๑๐.๓๐ น. 
    ระดับช้ัน ม.๔ , ม.๕ , ม.๖              สอบเวลา ๑๑.๐๐ น. –  ๑๒.๓๐ น. 
 

   ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
    เกณฑ์ตัดสินจะถือเอาผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาโดยเรียง
จากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดตามล าดับสาระการเรียนรู้ คือ 
    ๑. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    ๒. หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 
    ๓. เศรษฐศาสตร์ 
    ๔. ประวัติศาสตร์ 
    ๕. ภูมิศาสตร์ 
 

         ๗. รางวัลการสอบแข่งขัน 
     ทุกระดับชั้นที่แข่งขัน จะมีรางวัลของแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 
    รางวัลท่ี ๑  เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล     ๑,๐๐๐ บาท        
    รางวัลท่ี ๒  เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล     ๗๐๐  บาท       
    รางวัลท่ี ๓  เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล     ๕๐๐  บาท   
     นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ควบคุมจะได้รับเกียรติบัตร 
  

   ๘. วันประกาศผลสอบ 
   วันประกาศผลสอบแข่งขันจะประกาศใหท้ราบในวันท่ี  ๖ กันยายน  ๒๕๖๒  ท่ีโรงเรียนวาปีปทุม และทาง
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์  http://www.wpt.ac.th    
 

  ๙. การมอบรางวัล 
   มอบรางวัลในวันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์ โรงเรียนวาปีปทุม 
 จึงประกาศให้โรงเรียนและนักเรียนทราบโดยท่ัวกัน 
 
    * หมายเหตุ  งดรับสมัครหน้างาน 
 
 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 (นายมณูญ    เพชรมีแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 



ใบสมัครสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังวัดมหาสารคาม 

โรงเรียน..............................................................ต าบล.......................อ าเภอ....................... ... 
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์............................... .. 

ชื่อครูผู้ประสานงาน...............................................เบอร์โทรศัพท.์.................................(ค่าสมัครสอบคนละ ๖๐ บาท) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น เบอร์โทรศัพท์ 
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รวม จ านวนผู้สมัครสอบ.............คน จ านวนเงินค่าสมัครสอบ.....................บาท 

จ านวนเงินค่าสมัครสอบทั้งหมด...................................................................บาท (ตัวอักษร) 
 

    ลงชื่อ.....................................ผู้รับรอง 
           (.........................................) 

  ต าแหน่ง.................................................. 
หมายเหตุ 
๑. ใบสมัครนี้สามารถถ่ายส าเนาได้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของโรงเรียน 
๒. หากต้องใช้ใบสมัครหลายใบขอให้สรุปค่าสมัครเป็นรายใบสมัคร 
๓. แยกสมัครเป็นระดับชั้น 


