ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิ ทยาคม
เรื่อง การแข่งขันทดสอบความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้วยโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ
จึงจัดให้มี การแข่งขันทดสอบความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อชิงโล่ เงินรางวัล โดยจัดสอบ ๒ ระดับ
คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) กาหนดสอบวันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑, ๒, ๓) กาหนดสอบวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมสมัครสอบตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) ดาเนินการสอบ ๕ รายวิชา ประกอบด้วย
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรและเนื้อหา
ระดับชั้นที่สอบ
๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ป.๔ - ๖) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๒ ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ไม่จากัดจานวนผู้สอบและรายวิชาที่สอบ
๑.๓ รางวัล แยกเป็นรายวิชา รายวิชาละ ๑๐ รางวัล คือ
๑.๓.๑ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๑.๓.๒ รางวัลที่ ๒ เงินสด ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑.๓.๓ รางวัลที่ ๓ เงินสด ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑.๓.๔ รางวัลชมเชย ๗ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
๑.๓.๕ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทุกคน
๑.๔ การรับสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อ มนี้ พร้อม
เงินค่าสมัครสอบ รายวิชาละ ๔๐ บาท โดยสมัครกับโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด หรือสมัครด้วยตนเอง และนาส่งที่
สานักงานฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ มกราคม
ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ปกครองนักเรียนให้คารับรองในใบสมัคร
๑.๕ วัน เวลา และสถานที่สอบ ใช้สนามสอบอาคาร ๒ และ อาคาร ๔ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
เวลา
วิชา

๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ๑๐.๑๐–๑๑.๑๐ น. ๑๑.๒๐–๑๒.๒๐ น. พัก ๑๓.๒๐–๑๔.๒๐ น. ๑๔.๓๐–๑๕.๓๐ น.
เที่ยง
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

๑.๖ ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่บริเวณบอร์ดกลาง อาคาร ๒
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม หรือตรวจสอบได้จาก www.ptpk.ac.th
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.๑, ๒, ๓) ดาเนินการสอบ ๓ รายวิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรและเนื้อหาตามระดับชั้น ที่สอบ
/๒.๑ คุณสมบัติ...

๒
๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.๑ – ๓) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๒ ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ไม่จากัดจานวนผู้สอบและรายวิชาที่สอบ
๒.๓ รางวัล แยกเป็นรายวิชา รายวิชาละ ๑๐ รางวัล คือ
๑.๓.๑ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
๑.๓.๒ รางวัลที่ ๒ เงินสด ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑.๓.๓ รางวัลที่ ๓ เงินสด ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑.๓.๔ รางวัลชมเชย ๗ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
๑.๓.๕ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทุกคน
๒.๔ การรับสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อ มนี้ พร้อม
เงินค่าสมัครสอบ รายวิชาละ ๔๐ บาท โดยสมัครกับโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด และนาส่งที่สานักงาน
ฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ มกราคม
ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ปกครองให้คารับรองในใบสมัคร
๒.๕ วัน เวลา และสถานที่สอบ ใช้สนามสอบอาคาร ๑, ๒, ๔ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๔๐ น. ตามตารางสอบ ดังนี้
เวลา
วิชา

๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น.
คณิตศาสตร์

๑๐.๔๐–๑๒.๑๐ น.
วิทยาศาสตร์

พัก
เที่ยง

๑๓.๑๐–๑๔.๔๐ น.
ภาษาอังกฤษ

๒.๖ ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่บริเวณบอร์ดกลาง อาคาร ๒
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม หรือตรวจสอบได้จาก www.ptpk.ac.th
๓. การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ให้รายงานตัวเพื่อรับรางวัล
ในการมอบโล่ เงินรางวัล และเกียรติบัตร ในวันอังคาร ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๒๐ น.
ที่ห้องสานักงานศูนย์พัฒนาวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘-๙๙๔๔-๔๑๗๓ (ครูรุ่งนภา), ๐๘-๖๒๒๐-๔๒๘๙ (ครูจินตนา),
๐๘-๙๑๘๐-๖๖๕๐ (ครูพิมลพรรณ)
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิคิด ทินบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

