ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
เรื่อง การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยกาหนดระเบียบการสอบแข่งขัน ดังนี้
๑. ประเภท และระดับการแข่งขัน
การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ ๖ ระดับ ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ และ ๓

สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ , ๕ และ ๖

สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

๒. วิธีการสอบ และเนื้อหาที่ใช้สอบ
๒.๑ ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีข้อคาถามวิทยาศาสตร์รวมจานวนข้อสอบ
ทั้งสิ้น ๖๐ ข้อ ทุกระดับชั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
๒.๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นละ ๖๐ ข้อ
๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื้อหาวิชาชีววิทยา ๒๐ ข้อ
เนื้อหาวิชาเคมี ๒๐ ข้อ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ๒๐ ข้อ
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ครั้งนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จานวน ๖๐ ข้อ ๖๐ คะแนน
ใช้เวลาในการทดสอบ ๑๒๐ นาที ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ : ขอบข่ายเนื้อหาที่ใช้ทดสอบ
 ม.๑ , ม.๒ , ม.๓ , ม.๔ , ม.๕ และ ม.๖ ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในภาคเรียนที่ ๑ (สสวท.)

๓. การสมัครสอบ :
๓.๑ ระยะเวลาในการสมัคร ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๒ สมัครสอบในนามโรงเรียน
๑. กรณีมีผู้สมัครแต่ละระดับตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและ
พิมพ์รายชื่อแล้วส่งข้อมูลทาง E-mail : Pathumrat.wit@hotmail.com
๒. โรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนสมัครหลายระดับชั้น ขอความกรุณาแยกใบสมัครในแต่ระดับชั้น
ด้วย เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดส่งให้คณะกรรมการในแต่ละระดับชั้น
๓. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติค่าสมัครพร้อมแนบรายชื่อผู้สมัครใส่ในซองเอกสารเดียวกัน
ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสุพรรณี สุขุมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมรัตต์
พิทยาคม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๙๐
๓.๓ สมัครด้วยตัวเอง
๑. สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
๒. สมัครผ่านออนไลน์ http://www.pathumrat.ptpk.ac.th/ หรือ QR CODE

๔. อัตราค่าสมัคร : ๕๐ บาท / คน / ระดับชั้น
๕. วิธีการชาระเงิน :
๑. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไปยัง
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุวรรณภูมิ เลขที่บัญชี 414-0-28342-4
ชื่อบัญชี : นางสุพรรณี สุขุมพันธ์
๒. โอนเงินผ่านระบบ promt pay
เบอร์โทรศัพท์ 091-8041351
(นางสุพรรณี สุขุมพันธ์)

หรือ

๓. ชาระผ่านทางไปรษณีย์(ธนาณัติ) สั่งจ่ายในนาม นางสุพรรณี สุขุมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๙๐
๔. ชาระด้วยตนเองในวันและเวลาราชการกับฝ่ายรับสมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หมายเหตุ : หลังจากชาระค่าสมัครเสร็จแล้วให้แนบหลักฐานการชาระเงินพร้อมรายชื่อส่งตามช่องทาง
ที่สมัครสอบ (หากส่งรายชื่อสมัครแต่ไม่แนบหลักฐานการชาระเงินทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
๖. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครสอบได้ที่
นายสารวย วาเหลา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โทร. ๐๙๑ ๘๖๗๗๖๓๑

นางกชรัต พุกพิลาวิช

ผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โทร. ๐๘๓ ๙๙๖๑๔๖๔

นางบุญญาพร สีลา

ผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

โทร. ๐๙๐ ๒๙๓๕๗๘๑

นางภัคจิรา สุภศร

ผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โทร. ๐๖๑ ๐๔๙๕๓๓๔

นางสุพรรณี สุขุมพันธ์ ผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

โทร. ๐๙๑ ๘๐๔๑๓๕๑

นายสมัย นามชารี

ผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โทร. ๐๘๕ ๗๔๓๕๒๑๐

นายสุธินันท์ อุธรตัน

ผู้ประสานงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โทร. ๐๙๖ ๓๘๙๑๐๕๐

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ภายในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ป้ายนิเทศ โรงเรียนปทุมรัตต์
พิทยาคม และเว็บไซด์ www.ptpk.ac.th
๘. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ : วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ และ ๓
สอบเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ , ๕ และ ๖
สอบเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
๙. รางวัลการสอบแข่งขัน
๙.๑ ในแต่ระดับชั้น จะได้รับรางวัล ดังนี้
อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ ๓ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
๑๐.๑ ตัดสินตามคะแนนเรียงจากมากไปน้อย
๑o.๒ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จะพิจารณาจากลาดับการสมัครก่อน – หลัง
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จะพิจารณาจากคะแนนการสอบวิชา ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา
๑o.๓ หากตรวจสอบพบว่าสอบในระดับที่ต่ากว่าระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยู่จะตัดสิทธิ์การรับรางวัลที่
ได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๑. ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบภายในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ป้ายนิเทศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
และเว็บไซด์ www.ptpk.ac.th
สาหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล โรงเรียนจะแจ้งกาหนดการรับรางวัล
ผ่านทาง www.ptpk.ac.th ภายในวันที่ ๑o มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ตามกาหนดทาง
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิคิด ทินบุตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑. ชื่อโรงเรียน………………………………………………………………………..ตาบล…………….…….จังหวัด…………………..…
๒. ชื่อครูผู้ประสานงาน……………………………………………………………………….มือถือ………………………………………..
๓. การชาระเงินค่าสมัครสอบ ( ) นาส่งด้วยตนเอง
( ) พร้อมเพย์ 091-8041351
ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

( ) ธ.กรุงไทย 414-0-28342-4
( ) สแกน QR CODE
สอบแข่งขัน

ค่าสมัคร(บาท)

ชื่อครู ผคู ้ วบคุม

ระดับชั้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวมจานวนผู้สมัคร …………..คน รวมเงินค่าสมัคร ……………….. บาท (……………………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………… ผู้รับรอง
(…………………………………………………………..)
ตาแหน่ง…………………………………………………
หมายเหตุ ใบสมัครสามารถถ่ายสาเนาเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได้ และแยกใบสมัครตามระดับชั้นที่สมัครสอบ

