
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีีปทุม 
เรื่อง การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งท  ่ ๑๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------------------------ 
ด้วยกลุ่มสาระการเร ยนรู้วทิยาศาสตร ์โรงเร ยนวาปีปทุม ก าหนดจ ัดการสอบแข่งขันอัจฉรยิภาพทาง

วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีท  ่ ๕-๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท  ่ ๑-๖ เพ่ือเป็นก ิจกรรมส่งเสริมให้นักเร ยน 
ผู้เข้าร่วมแข่งขันได ้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร ์อ กทั้งเป็นการกระตุ้นการเร ยนการสอน 
วิชาวิทยาศาสตร ์ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้น โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ ดังน ้ 

๑.ีระดับชั้นทีี่สมัครสอบ 
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปีท  ่ ๕ หรือระดับชั้นท ่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีท  ่ ๕ 
๑.๒ ระดับประถมศึกษาปีท  ่ ๖ หรือระดับชั้นท ่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีท  ่ ๖ 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๑ หรือระดับชั้นท  ่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปที  ่ ๑ 
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๒ หรือระดับชั้นท ่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท  ่ ๒ 
๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๓ หรือระดับชั้นท ่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท  ่ ๓ 
๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๔ หรือระดับชั้นท ่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท  ่ ๔ 
๑.๗ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๕ หรือระดับชั้นท ่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท  ่ ๕ 
๑.๘ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๖ หรือระดับชั้นท ่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท  ่ ๖ 

๒. ขี้อสอบ 
   ๒.๑ เนื้อหาข้อสอบ : เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ เคม  ช ววิทยา โลก ดาราศาสตร์  ) ครอบคลุมตาม

ระดับชั้นท ่นักเร ยนสมัครสอบร้อยละ ๘๐ และครอบคลุมเนื้อหาต่ ากว่าระดับชั้นท ส่มัครสอบรอ้ยละ ๒๐  
    ๒.๑.๑ ระดับประถมศึกษาปีท  ่ ๖ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๓ และระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๖  ออกตามตัวช ้วัด 

และสาระการเร ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
         ๒.๑.๑ ระดับประถมศึกษาปีท  ่ ๕ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๔ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท  ่ ๕  ออกตามตัวช ้วัด และสาระการเร ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

   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. วีิธีการสมัครสอบ 
กำหนดรับสมัคร  :  ระหว่างวันท  ่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันท  ่ ๓  มกราคม ๒๕๖๓ 
สามารถดูรายละเอ ยดเพ่ิมเติมได้ท ่กลุ่มสาระการเร ยนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเร ยนวาปีปทุม หรือท ่ 

เว  บไซต ์ www.wpt.ac.th/science62 
 
 

 
 
 
 



โรงเร ยน หรือผู้สนใจ สามารถส่งรายชื่อนกัเร ยนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งใบสมัครพร้อมหล ักฐานการชำระเงิน
ค่าสมัคร ได ้ ๒  วิธ   ดังน  ้ 

๓.๑ สมัครผ่านทางเว บไซต ์ www.wpt.ac.th/science62 
๓.๒ สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการท ่กลุม่สาระการเร ยนรู้วทิยาศาสตร ์(อาคาร ๗) โรงเร ยนวาปีปทุม  

 

หมายเหตุี: กรณีท่ีสมัครผ่านทางเว็บไซตี ีwww.wpt.ac.th/science62 
๑. ผู้สมัครสอบแต่ละระดับต้ังแต่ ๑๐ คนขึ้นไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเป็นไฟล์ Excel และพิมพ์

ข้อมูลรายชื่อ แล้วส่งข้อมูล ทาง E-mail : nilobonpoonsiri2535@windowslive.com 
 ๒. โรงเร ยนท ่ม จ านวนนักเร ยนสมัครหลายระดับชั้น ขอความกรุณาแยกใบสมัครในแต่ละระดับชั้นด้วย 
 
๔. กีารช าระเงิน 

๔.๑ ค่าสมัคร คนละ ๖๐ บาท 
๔.๒ ชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชีื่อบัญช  นางสาวนิโลบล   พูนศิริ  
 หมายเลขบ ัญช   ๔๒๓๐๕๕๒๙๖๓  
๔.๓ ช าระผ่านบริการพร้อมเพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐ 
๔.๔ ช าระผ่านบริการสแกน QR CODE  

 
 
หมายเหตุ : เม่ือช าระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ 2 ทาง ดังน ้ 
  ๑. สามารถแจ้งผ่านระบบได ้ท  ่ www.wpt.ac.th/science62/pay.php 
  ๒. แนบใบโอนเงินและรายชือ่นักเร ยนมาท ่ E-mail : nilobonpoonsiri2535@windowslive.com  
ติดต่อคุณครูนิโลบล พูนศิร  ิ โทร. ๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐   (หากส่งรายชื่อสมัครสอบแต่ไม่แนบหลักฐานการช าระเงิน 
ทางกลุ่มสาระการเร ยนรู้วิทยาศาสตร์ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ประกาศรายชื่อผู้ม สิทธ์ิสอบ) 
           ****** ค่าสมัครสอบหน้างานีคนละี๙๐ บีาท 
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : ภายในวันอังคารท  ่ ๗  มกราคม ๒๕๖๓ สามารถดูรายชื่อได ้ด ังน  ้

๕.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเร ยนวาปีปทุม บริเวณข้างอาคาร ๓-๔ 
๕.๒ ทางเว บไซต ์ www.wpt.ac.th/science62 

๖. กี าหนดวันเวลาสอบีสอบว ันเสาร์ท ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ตามตารางสอบ 

ตารางสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์ครั้งท  ่ ๑๔ วันเสาร์ท  ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

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

๗. เีกณฑ การตีัดสิน 
๗.๑ ต ัดสินตามคะแนนเร ยงจากมากไปนอ้ย 
๗.๒ กรณ ท  ่ได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนการสอบในตอนท  ่ ๒ 
๗.๓ ถ้าคะแนนเม่ือพิจารณาตามข้อ ๖.๒ แล้ว ยังเท่ากันอ กจะพิจารณาจาก ๑๐ ข้อแรกของตอนท ่ ๑  

และ๑๐ ข้อต่อๆไป 
 
 

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


 
 
 

( นายมณูญ เพชรม แกก้ว ) 
ผู้อ านวยการโรงเร ยนวาปีปทุม 

๘. รีางวีัลการสอบแข่งขัน 
๘.๑ รีางวีัลแตี่ละระดับชั้นท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน มี ดังน ้ 
 

 
 
 
 

 
*** ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อมไ ด้รับเก ยรต ิบัตร      
 

๘.๒ รีางวีัลสำหรับโรงเรียนในสังกีัดส านีักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศีึกษามหาสารคามเขต ๒ี 
ในระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖ *** ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อมไ ด้รับเก ยรต ิบัตร      

 
 
 
 
 

 

 
*** นักเร ยนท  ่เข้าร่วมสอบแข่งขันจะไ ด้รับเก ยรติบัตรทุกคน 
 

๙. กีารประกาศผลสอบี : จะประกาศผลการสอบในวันอังคารท  ่ ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถดูผลการสอบได ้ด ังน  ้
๙.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเร ยนวาปีปทุม บริเวณข้างอาคาร ๓-๔ 
๙.๒ ทางเว บไซต ์ www.wpt.ac.th/science62 

๑๐. กีารมอบรางวัล 
   ก าหนดการจัดพิธ มอบรางวัลในวันอังคารท  ่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. บ ริเวณพิธ หน ้าเสาธง

โรงเร ยนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

๑๑.ีสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีี  
   คุณครูศุภกฤต เรืองสมบัติ : ๐๘-๑๓๖๙๐-๙๐๐ และคุณครูนิโลบล พูนศิริ : ๐๘-๘๓๐๖๔-๙๔๐ หรือ 
คุณครูกลุ่มสาระการเร ยนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเร ยนวาปีปทุมทุกคน 

 
จึงประกาศให้โรงเร ยน น ักเร ยน และผู้สนใจ ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันท  ่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท โล่รางวัล พร้อมเก ยรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัล พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล ๓๐๐ บาท พร้อมเก ยรติบ ัตร 

  



บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรี คีรั้งท่ี ๑ี๔ ปีระจำปีการศีึกษา ๒ี๕๖๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรี ีโรงเรียนวาปีีปทุม อีำเภอวาปีีปทุม จัีงหวัดมหาสารคาม 

สอบวีันอาทิตย ท่ีี๑๘ีมกราคมี๒๕๖๒ 

๑. ชื่อโรงเร ยนท ่สมัคร........................................................................ตำบล...............................อำเภอ............................ 
จังหว ัด...............................................รหัสไปรษณ ย.์................................โทรศัพท์...................................................... 

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

 

ท  ่ ชื่อ-สกุล 
(ระบุคำน าหน้า ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว) 

ระดับช้ัน 
ท ่เร ยน 

สอบแข่งขัน 
ระดับช้ัน 

ค่าสมัคร 
(บาท) ชื่อครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

รวมจำนวนผู้สมัคร.....................คน รวมเงินค่าสมัคร........ ......... .......บาท    (............................... ...... ..... ..... ...... ..... ....) 
 

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

ตำแหน่ง......................................................... 

 หมายเหต ุ : ใบสมัครสามารถถ ่ายสำเนาเอกสาร หรือ ดาวนโ์หลดได ้ และแยกใบสมัครตามระดับชั้นท ่สมัครสอบ 


