
 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๕๖.๐๓๑๒/ว๑๗๔  โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม   

          จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๒๐ 
 

                  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง การสอบแข่งขนัวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม  จ านวน  ๑   ชุด 
  ๒. ใบสมัครสอบแข่งขัน    จ านวน  ๑    ชุด 
  ๓. แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่สมัคร จ านวน   ๑    ชุด 
 

ด้วยโรงเรียนวาปีปทุม ไดด้ าเนินการจัดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH  
GENIUS) ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยก าหนดการสอบแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ในระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๕ (ใช้แบบทดสอบต่างฉบับแยกตาม
ระดับชั้น) รายละเอียด ดังนี ้
   ๑. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๓, ๕  ทดสอบในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  
   ๒. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ , ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๔  ทดสอบในเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  
   ๓. ค่าสมัครสอบคนละ ๖๐ บาท  สถานที่สอบโรงเรียนวาปีปทุม  
   ๔. ประกาศผลการสอบทาง http://www.wpt.ac.th/eng62 วันศุกร์ที ่๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

   โรงเรียนวาปีปทุมใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณา ประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้งกับนักเรียน 
ที่สนใจ   เพื่อสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)   ครั้งที ่๑๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในครั้งนี ้
 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์ 

  

 ขอแสดงความนับถือ 

 
  (นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
 

โรงเรียนวาปีปทุม 
โทร. (๐๔๓-๗๙๙๓๗๓)   โทรสาร  (๐๔๓) ๗๙๙๓๗๒ 
ผู้ประสานงาน    นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี  โทร. ๐๘๑-๐๕๖๙๖๕๙,  
นางกุสุมา  โรจนกร โทร.๐๘๐-๒๒๑๐๒๘๙,  นายมนูญ มูลบุญ โทร.๐๙๘-๖๖๑๖๕๕๙  
 
 

http://www.wpt.ac.th/eng62


 

 

 
 

 
ประกาศโรงเรยีนวาปีปทุม 

   เรื่อง  การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ  (ENGLISH GENIUS) 
    ครั้งที่ ๑๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

     ******************************************************** 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด าเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อ
วัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร โดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ ที่  ๒๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครสอบตามรายละเอียด ดังนี้  
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าทดสอบ 
               เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นที่ตนเองสมัครสอบจะสมัครเข้าสอบแข่งขันในระดับใดต้องศึกษาใน
ระดับนั้น  หรือสมัครในระดับชั้นที่สูงกว่าโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนรับรอง ถ้าปรากฏพิสูจน์ทราบภายหลัง
ว่านักเรียนขาดคุณสมบัติ โรงเรียนวาปีปทุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกใบประกาศเกียรติบัตรและรางวัลคืน และน าส่งบุคคลที่
มีคุณสมบัติถูกต้องต่อไป  

 

๒. การสอบแข่งขัน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทดสอบแยกตามระดับช้ัน จ านวน ๘ ระดับ ดังนี ้
๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
๕. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
๖. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
๗. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 

๓. ขอบข่าย เนื้อหาสาระและลักษณะข้อสอบ 
แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาสาระตรงตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นข้อสอบแบบปรนัย ประเภทตัวเลือก  ๔  ตัวเลือก จ านวน  ๖๐  ข้อ 
    ๑. Structure and Writing     ๑๕  ข้อ 
 ๒. Reading Comprehension  ๑๕  ข้อ 
 ๓. Expressions     ๑๕  ข้อ 
 ๔. Vocabulary    ๑๕  ข้อ 

๔. การสมัครสอบ 
     ๔.๑ สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครและคา่ธรรมเนียมสมัครสอบได ้ในวัน เวลาราชการ ทีก่ลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร ๖๖ ป ีศรีปทุมมา (อาคาร ๘) โรงเรียนวาปีปทุม  



 

        ๒ 
  
     ๔.๓ สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th/eng62  

  ๔.๒ ช าระค่าสมัครสอบ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ชื่อบัญช ีนางรชันีวัลย์ วรรณศรี และ/หรอื นางสาวศกนุิชญ์ ตรปีระทุม เลขทีบ่ัญช ี ๔๐๘-๖๔๐-๕๒๕-๖        
หมายเหต ุกรณุาแนบใบโอนเงินและรายชื่อนักเรียนมาที ่e-mail : st206922@gmail.com  
  ๔.๓ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ  ๖๐  บาท (สมัครสอบหน้างานคนละ ๑๐๐ บาท) 
 ๔.๔ สมัครสอบได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

          ๕. ก าหนดวันเวลาสอบ   สอบวันอาทิตย์ที ่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๓    
              

       สนาม
สอบ โรงเรียน
วาปี ปทุม 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบใน วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือทาง 
http://www.wpt.ac.th/eng62 
 

 ๖. รางวัลการสอบแข่งขัน 
รางวัลแต่ละระดับชั้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี ้ 
ประเภททั่วไปของทุกระดับชั้นทั่วไป 

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล     ๑,๒๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินรางวัล    ๑,๐๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินรางวัล         ๗๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลชมเชย ล าดับที่ ๔-๕ รางวัลละ ๒๐๐ บาท       พรอ้มเกียรติบัตร 

           *** คุณครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติบัตร  
ประเภททั่วไปส าหรับนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม 

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล     ๕๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินรางวัล    ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินรางวัล      ๒๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลชมเชยล าดับที่ ๔-๕ รางวัลละ ๑๐๐ บาท       พร้อมเกียรติบัตร 

ประเภทในเขตส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ (ป.๕ – ป.๖) 
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล     ๘๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินรางวัล       ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินรางวัล      ๓๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลชมเชยล าดับที่ ๔-๕ รางวัลละ ๑๐๐ บาท        พรอ้มเกียรติบัตร 

*** นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน    
 

  ๗. การประกาศผลสอบ  
  ๗.๑ ประกาศผลการสอบทาง http://www.wpt.ac.th/eng62  

วันศุกร์ที ่๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗.๒ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวาปีปทุม บริเวณข้างอาคาร ๓ – ๔ และอาคาร ๘ 
 

เวลา ระดับชั้น 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ป.๕ ม.๑ ม.๓ ม.๕ 
เวลา ๑๓.๐๐  – ๑๔.๓๐ น. ป.๔ ป.๖ ม.๒ ม.๔ 

mailto:206922@gmail.com


 

    ๓ 
 
๗.๓ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ผลการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด 

หมายเหต ุในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะตัดสินด้วยคะแนนของ    ๑. Structure and Writing   ๒. Reading 
Comprehension  ๓. Expressions  และ ๔. Vocabulary ตามล าดับ  

       ๘. การมอบรางวัล  

   ก าหนดการจัดพิธีมอบรางวัลใน วันอังคารท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐  น.   
ที่อาคารปทุมมา โรงเรียนวาปีปทุม  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม (หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลา จะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ต่อไป)   

 ๙. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี  โทร. ๐๘๑-๐๕๖๙๖๕๙, นางกุสุมา  โรจนกร  
โทร. ๐๘๐-๒๒๑๐๒๘๙,  นายจารุวัฒน์ ปัตตานงั โทร. ๐๘๗-๒๑๘๔๑๙๑ , นายมนูญ  มูลบุญ  โทร. ๐๙๘-๖๖๑๖๕๕๙  
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.wpt.ac.th/eng62   หรือ คุณครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
วาปีปทุมทุกคน  
 

จึงประกาศให้โรงเรียน นักเรียน และผู้สนใจ ทราบโดยทั่วกัน  
 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖  เดือน ธันวาคม  พุทธศักราช   ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

    (นายมณูญ เพชรมีแก้ว)  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แบบสรปุรายชื่อนักเรียนท่ีสมัครสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาองักฤษ  (ENGLISH GENIUS) 
ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวาปีปทุม 

********************************************* 
โรงเรียน ........................................................................... อ าเภอ ........................................................ 

จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์โรงเรียน .............................................. 
e-mail ...............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................ 
ครูผู้ประสานงาน.............................................................................โทรศัพท์ ...................................................... 
 

ที่ ระดับชั้น จ านวน หมายเหตุ 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
๑๑    
๑๒    
๑๓    
๑๔    
๑๕    
๑๖    
๑๗    
๑๘    
๑๙    
๒๐    
๒๑      
๒๒    
๒๓    
๒๔    
๒๕    
 

สรุปจ านวนนักเรียนทั้งหมด..................คน  ค่าสมัครสอบคนละ ๖๐ บาท  รวมเป็นเงิน ...........................บาท 
 
    
                                                       ลงชื่อ .........................................................................  ผู้รวบรวม 
                  ( .......................................................................) 



 

รายชื่อนักเรยีนที่สมัครสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ  (ENGLISH GENIUS) 
ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวาปีปทุม 

********************************************* 

 

สรุปจ านวนนักเรียนทั้งหมด..................คน  ค่าสมัครสอบคนละ ๖๐ บาท  รวมเป็นเงิน ...........................บาท 

              ลงชื่อ .........................................................................  ผู้รวบรวม 
                   (........................................................................) 

ที ่ ชื่อ – สกุล  นักเรียน (ภาษาไทย) ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียน ระดับชั้น 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
๑๑     
๑๒     
๑๓     
๑๔     
๑๕     
๑๖     
๑๗     
๑๘     
๑๙     
๒๐     
๒๑       
๒๒     
๒๓     
๒๔     
๒๕     
๒๖     
๒๗     
๒๘     
๒๙     
๓๐     


