
       
 

 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เรื่อง  การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาองักฤษ  (ENGLISH GENIUS) 

ครั้งที่ ๙  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
******************************************************** 

 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือชิงเงินรางวัล 
โดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ ที ่๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครสอบตามรายละเอียด ดังนี้  
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าทดสอบ 
               เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นที่ตนเองสมัครสอบจะสมัครเข้าสอบแข่งขันในระดับใดต้องศึกษา
ในระดับนั้น  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนลงชื่อรับรอง  ถ้าปรากฏพิสูจน์ทราบภายหลังว่านักเรียนขาด
คุณสมบัติ โรงเรียนวาปีปทุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกใบประกาศเกียรติบัตรและรางวัลคืน และน าส่งบุคคลที่มี
คุณสมบัติถูกต้องต่อไป  
 

๒. การสอบแข่งขัน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทดสอบแยกตามระดับชั้น จ านวน ๗ ระดับ ดังนี้ 
๑. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๔. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๕. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๖. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๗. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

 

๓. ขอบข่าย เนื้อหาสาระและลักษณะข้อสอบ 
แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาสาระตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

๔. การสมัครสอบ 
     ๔.๑ สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  คนละ   ๕๐  บาท ได้ในวันเวลา

ราชการทีก่ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุม   อาคาร ๖๖ ปี ศรีปทุมมา (อาคาร ๘)  
ไดต้ั้งแต่วันที่  ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่  ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
              ๔.๒  สมัครผ่านครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุม  



     ๔.๓ โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันให้รวบรวมรายชื่อลงในใบสมัครให้สมบูรณ์
ตามแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร คนละ  ๕๐  บาท โดยให้ผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  หรือครูผู้ดูแลนักเรียนมาสอบ  ได้ลงนามรับรอง หรือส่งรายชื่อนักเรียนมาที่  e-mail : 
eng60@wpt.ac.th 
     ๔.๔ ก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  อาคาร ๖๖ ปี ศรีปทุมมา  โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม    
จังหวัดมหาสารคาม  
     ๔.๕ สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี   โทร. ๐๘๑-๐๕๖๙๖๕๙, นางกุสุมา  โรจนกร 
๐๘๐ -๒๒๑๐๒๘๙ ,  น างอรัญ   มู ลบุญ   โทร . ๐๙๕ -๒๙๕๘๐๓๙   ศึกษารายละเอียด เพ่ิ ม เติ ม ได้ ที่  
http://www.wpt.ac.th และ http://www.wpt.ac.th/eng60 
 

๕. การช าระเงิน  
    ๕.๑  ช าระดว้ยเงินสดที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  อาคาร ๖๖ ปี ศรีปทุมมา  (อาคาร ๘) 

ที ่นางสาวศกุนิชญ์  ตรีประทุม , นางสาวจิราภรณ์   บุญลาด, นางพรทิพย์  ศรีโยไว   
     ๕.๒  ช าระเงินทางไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โรงเรียนวาปีปทุม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐  
     ๕.๓  ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) สาขาวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ชื่อบัญชี  นาม นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี และ/หรือ นางจินตนา ทะนันชัย  โซเลียม  และ/หรือ 
นางสาวศกุนิชญ์  ตรีประทุม หมายเลขบัญชี  ๔๐๘-๖๔๐-๕๒๕-๖ (กรุณาแนบใบโอนเงินและรายชื่อนักเรียนมาที่ 
e-mail : eng60@wpt.ac.th  

 

๖. ก าหนดวันเวลาสอบ   สอบวันอาทิตย์ท่ี  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๑  ตามตารางสอบ 
 

 ตารางสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที ่๙  
 

เวลา ระดับชั้น 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ 
เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ม.๓ ม.๔ ม.๕               

 

       สนามสอบโรงเรียนวาปีปทุม จะปิดประกาศรายชื่อและห้องสอบในวันศุกร์ที่  ๒๖  มกราคม ๒๕๖๑ 
หรือทางอินเทอร์เนต  http://www.wpt.ac.th และ http://www.wpt.ac.th/eng60 
  

 ๗. รางวัลการสอบแข่งขัน 
รางวัลแต่ละระดับชั้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี ้ 

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล    ๑,๒๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  เงินรางวัล   ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  เงินรางวัล      ๘๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร  
- รางวัลชมเชย  ๓  รางวัล  เงินรางวัล       ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  

***ครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตร นักเรียนท่ีเข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน    
       
 
 
 
 

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


*** หมายเหตุ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะใช้คะแนนสูงสุดของ Part ตามล าดับต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ใน
การจัดอันดับ 

 ล าดับที่ ๑   Reading Comprehension    
 ล าดับที่ ๒   Expressions 
 ล าดับที่ ๓   Structure and Writing          
 ล าดับที่ ๔   Vocabulary  

 

๘. การประกาศผลสอบ จะประกาศผลการสอบให้ทราบในวันศุกร์ท่ี  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 โดยจะติดประกาศ ดังนี ้ 
        ๘.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวาปีปทุม บริเวณข้างอาคาร ๓ – ๔ 
        ๘.๒ ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ http://www.wpt.ac.th และ http://www.wpt.ac.th/eng60 

 

๙. การมอบรางวัล  
   ก าหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวันจันทร์ท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ท่ีบริเวณพิธี 

หน้าเสาธง โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  
  

 ๑๐. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี  โทร. ๐๘๑-๐๕๖๙๖๕๙, 
นางกุสุมา  โรจนกร ๐๘๐-๒๒๑๐๒๘๙,  นางอรัญ  มูลบุญ  โทร. ๐๙๕-๒๙๕๘๐๓๙  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
http://www.wpt.ac.th หรือ www.wpt.ac.th/eng60  หรือคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
โรงเรียนวาปีปทุมทุกคน  

 
จึงประกาศให้โรงเรียน นักเรียน และผู้สนใจ ทราบโดยท่ัวกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๖   ธันวาคม  พุทธศักราช   ๒๕๖๐  
 

 

 
    (นายมณูญ เพชรมีแก้ว)  

          ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
 

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