
 

 
ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 

เร่ือง การสอบแข.งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร; คร้ังท่ี ๑๕ ประจำปDการศึกษา ๒๕๖๕ 

------------------------------------------------------------------------ 

ดKวยกลุ.มสาระการเรียนรูKวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยีโรงเรียนวาปDปทุม กำหนดจัดการสอบแข.งขันอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร;ในระดับประถมศึกษาปDท่ี ๕-๖ และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี ๑-๖ เพ่ือเปVนกิจกรรมส.งเสริมใหKนักเรียน  

ผูKเขKาร.วมแข.งขันไดKทบทวน ฝZกฝน และไดKวัดความสามารถดKานวิทยาศาสตร; อีกท้ังเปVนการกระตุKนการเรียนการสอน 

วิชาวิทยาศาสตร;ใหKเกิดการพัฒนาย่ิงๆ ข้ึน โดยแบ.งการสอบออกเปVนระดับต.างๆ ดังน้ี 

๑. ระดับช้ันท่ีสมัครสอบ 

๑.๑ ระดับประถมศึกษาปDท่ี ๕ หรือระดับช้ันท่ีต่ำกว.าประถมศึกษาปDท่ี ๕ 

๑.๒ ระดับประถมศึกษาปDท่ี ๖ หรือระดับช้ันท่ีต่ำกว.าประถมศึกษาปDท่ี ๖  

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปDท่ี ๑ หรือระดับช้ันท่ีต่ำกว.ามัธยมศึกษาปDท่ี ๑ 

๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปDท่ี ๒ หรือระดับช้ันท่ีต่ำกว.ามัธยมศึกษาปDท่ี ๒ 

๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปDท่ี ๓ หรือระดับช้ันท่ีต่ำกว.ามัธยมศึกษาปDท่ี ๓ 

๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปDท่ี ๔ หรือระดับช้ันท่ีต่ำกว.ามัธยมศึกษาปDท่ี ๔ 

๑.๗ ระดับมัธยมศึกษาปDท่ี ๕ หรือระดับช้ันท่ีต่ำกว.ามัธยมศึกษาปDท่ี ๕ 

๑.๘ ระดับมัธยมศึกษาปDท่ี ๖ หรือระดับช้ันท่ีต่ำกว.ามัธยมศึกษาปDท่ี ๖ 
 

๒. ข?อสอบ 

   ๒.๑ เน้ือหาขKอสอบ : เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร; ( ฟeสิกส;,เคมี,ชีววิทยา,โลก ดาราศาสตร; ) ครอบคลุมตาม

ระดับช้ันท่ีนักเรียนสมัครสอบรKอยละ ๘๐ และครอบคลุมเน้ือหาต่ำกว.าระดับช้ันท่ีสมัครสอบรKอยละ ๒๐  

    ๒.๑.๑ ขKอสอบออกตามตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูK ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

   ๒.๒ ลักษณะขKอสอบ : ขKอสอบแบ.งออกเปVน ๒ ตอน  

ตอนท่ี ๑ เปVนขKอสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๖๐ ขKอ  ๖๐ คะแนน 

ตอนท่ี ๒ เปVนขKอสอบแบบเติมคำตอบ ๑๐ ขKอ ๒๐ คะแนน 

คะแนนรวม ตอนท่ี ๑ และตอนท่ี ๒ รวม ๘๐ คะแนน 
 

๓. วิธีการสมัครสอบ 

กำหนดรับสมัคร  :  ระหว.างวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี  ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดKท่ีกลุ.มสาระการเรียนรูKวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี โรงเรียนวาปDปทุม หรือท่ี 

เว็บไซต; www.wpt.ac.th 

 

 



โรงเรียน หรือผูKสนใจ สามารถส.งรายช่ือนักเรียนเขKาร.วมการแข.งขัน โดยส.งใบสมัครพรKอมหลักฐานการชำระเงิน

ค.าสมัคร ไดK ๒  วิธี ดังน้ี 

๓.๑ สมัครออนไลน;ทาง Google Forms  ผ.านล้ิงค; https://forms.gle/CVp9WDtEL4sXHZpu7 

๓.๒ สมัครดKวยตนเองในวันและเวลาราชการท่ีกลุ.มสาระการเรียนรูKวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี (อาคาร ๗) 

โรงเรียนวาปDปทุม  

หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครผHาน Google Forms  ผHานล้ิงคS https://forms.gle/CVp9WDtEL4sXHZpu7 

๑. ผูKสมัครสอบแต.ละระดับต้ังแต. ๑๐ คนข้ึนไป สามารถดาวน;โหลดแบบฟอร;มใบสมัครเปVนไฟล; Excel และพิมพ;

ขKอมูลรายช่ือ แลKวส.งขKอมูล ทาง E-mail : nilobonpoonsiri2535@windowslive.com 

 ๒. โรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียนสมัครหลายระดับช้ัน ขอความกรุณาแยกใบสมัครในแต.ละระดับช้ันดKวย 
 

๔. การชำระเงิน 

๔.๑ ค.าสมัคร คนละ ๖๐ บาท 

๔.๒ ชำระเงินค.าสมัคร โดยการโอนเงินผ.านธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี นางสาวนิโลบล   พูนศิริ  

 หมายเลขบัญชี  ๔๒๓๐๕๕๒๙๖๓  

๔.๓ ชำระผ.านบริการพรKอมเพย; หมายเลขโทรศัพท; ๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐ 

๔.๔ ชำระผ.านบริการสแกน QR CODE  

 
 

หมายเหตุ : เม่ือชำระเงินแลKว กรุณาส.งหลักฐานการโอนเงิน ไดKดังน้ี 

  ๑. แนบใบโอนเงินและรายช่ือนักเรียนมาท่ี E-mail : nilobonpoonsiri2535@windowslive.com  

ติดต.อคุณครูนิโลบล พูนศิร ิ โทร. ๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐   (หากส.งรายช่ือสมัครสอบแต.ไม.แนบหลักฐานการชำระเงิน 

ทางกลุ.มสาระการเรียนรูKวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยีขอสงวนสิทธ์ิในการไม.ประกาศรายช่ือผูKมีสิทธ์ิสอบ) 

           ****** คHาสมัครสอบหน?างาน คนละ ๑๐๐ บาท 
 

๕. ประกาศรายช่ือผู?มีสิทธิสอบ : ภายในวันพุธท่ี ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  สามารถดูรายช่ือไดKดังน้ี 

๕.๑ บอร;ดประชาสัมพันธ;โรงเรียนวาปDปทุม บริเวณขKางอาคาร ๓-๔ 

๕.๒ ทางเว็บไซต; www.wpt.ac.th 
 

๖. กำหนดวันเวลาสอบ สอบวันอาทิตย;ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามตารางสอบ 

ตารางสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร; คร้ังท่ี ๑๕ วันอาทิตย;ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

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 

 
 
 
 



 

 

(นายมณูญ เพชรมีแกกKว) 

ผูKอำนวยการโรงเรียนวาปDปทุม 

๗. เกณฑSการตัดสิน 

๗.๑ ตัดสินตามคะแนนเรียงจากมากไปนKอย 

๗.๒ กรณีท่ีไดKคะแนนเท.ากันจะพิจารณาจากคะแนนการสอบในตอนท่ี ๒ 

๗.๓ ถKาคะแนนเม่ือพิจารณาตามขKอ ๗.๒ แลKว ยังเท.ากันอีกจะพิจารณาจาก ๑๐ ขKอแรกของตอนท่ี ๑  

และ ๑๐ ขKอต.อๆไป 
 

๘. รางวัลการสอบแขHงขัน 

๘.๑ รางวัลแตHละระดับช้ันท่ีเข?ารHวมการแขHงขัน มีดังน้ี 

   รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล         ๑,๒๐๐   บาท     โล.รางวัล พรKอมเกียรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  เงินรางวัล  ๑,๐๐๐   บาท     พรKอมเกียรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัล     ๘๐๐   บาท     พรKอมเกียรติบัตร 

   รางวัลชมเชย ๓ รางวัล   เงินรางวัล     ๕๐๐   บาท     พรKอมเกียรติบัตร 

๘.๒ รางวัลสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๒ 

ในระดับช้ัน ป.๕ และ ป.๖   

   รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล   ๑,๐๐๐   บาท     โล.รางวัล พรKอมเกียรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล       ๘๐๐   บาท      พรKอมเกียรติบัตร 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล       ๕๐๐   บาท     พรKอมเกียรติบัตร 

   รางวัลชมเชย ๓ รางวัล  เงินรางวัล       ๓๐๐   บาท     พรKอมเกียรติบัตร 

*** นักเรียนที่เขKาร.วมสอบแข.งขันจะไดKรับเกียรติบัตรทุกคน 

*** ครูผูKควบคุม/ฝZกซKอมไดKรับเกียรติบัตร      
 

๙. การประกาศผลสอบ : จะประกาศผลการสอบในวันพุธท่ี ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๕ สามารถดูผลการสอบไดKดังน้ี 

๙.๑ บอร;ดประชาสัมพันธ;โรงเรียนวาปDปทุม บริเวณขKางอาคาร ๓-๔ 

๙.๒ ทางเว็บไซต; www.wpt.ac.th 
 

๑๐. การมอบรางวัล 

   กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวันอังคารท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 

๑๑. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได?ท่ี  

   คุณครูไอลัดดา   ปามุทา : ๐๘-๔๕๙๐-๔๐๗๙ และคุณครูนิโลบล พูนศิริ : ๐๘-๘๓๐๖๔-๙๔๐ หรือ 

คุณครูกลุ.มสาระการเรียนรูKวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี โรงเรียนวาปDปทุมทุกคน 

 

จึงประกาศใหKโรงเรียน นักเรียน และผูKสนใจ ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕



บัญชีรายช่ือนักเรียนสมัครสอบแขHงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรS คร้ังท่ี ๑๕ ประจำป}การศึกษา ๒๕๖๕ 

กลุHมสาระการเรียนรู?วิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

สอบวันอาทิตยSท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑. ช่ือโรงเรียนท่ีสมัคร........................................................................ตำบล...............................อำเภอ............................ 

จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย;.................................โทรศัพท;...................................................... 

๒. ชื่อครูผูKประสานงาน...............................................................โทรศัพท;................................มือถือ................................ 

๓. การชำระเงินค.าสมัครสอบ [  ] นำส.งดKวยตนเอง  [  ] ธ.กรุงไทย (๔๒๓๐๕๕๒๙๖๓)  

 [   ] พรKอมเพย; (๐๘๘๓๐๖๔๙๔๐)    [   ] สแกน QR CODE 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
(ระบุคำนำหนKา ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว) 

ระดับชั้น 

ที่เรียน 
สอบแข3งขัน 

ระดับชั้น 
ค3าสมัคร 

(บาท) 
ช่ือครูผูKควบคุม/ฝZกซKอม 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

รวมจำนวนผูKสมัคร.....................คน รวมเงินค.าสมัคร........................บาท    (..............................................................) 

 

ลงช่ือ...................................................ผูKรับรอง 

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

ตำแหน.ง......................................................... 

 หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถถ.ายสำเนาเอกสาร หรือ ดาวน;โหลดไดK และแยกใบสมัครตามระดับช้ันท่ีสมัครสอบ 


