
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
เรื่อง  การสอบแขงขันวัดความรูทางวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2  (SW SCIENCE TEST II )  

ประจําปการศึกษา 2561  ชิงโลรางวัลและทุนการศึกษา  
------------------------------------------------------------------------------- 

 ดวยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  อําเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดรอยเอ็ด  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  โดยการสอบ 
แขงขันวัดความรูทางวิทยาศาสตร  โดยมีวัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มีความสนใจทางดาน
วิทยาศาสตรไดทดสอบความรู  ความสามารถทางวิทยาศาสตร ตระหนักถึงคุณคาวิทยาศาสตร
และมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร 

2. เพื่อใหนักเรียนระดับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ไดพัฒนาความรูทางดาน
วิทยาศาสตร 

 

1. การสมัครสอบ 
1.  สมัครดวยตนเอง  ที่กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  หรือ วันที่สอบ 
2.  สมัครผานทางโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยู 
3.  สมัครทางไปรษณีย  
4.  สมัครทางชองทาง ออนไลน   สมัครผานแบบฟอรมออนไลน ไดที่    (แนะนํา) 
       https://goo.gl/forms/yqPbPidtZN5E29So1  

หรือถายภาพ QR Code เพื่อเขาถึงลิงคฟอรมสมัคร 
 
 
 
 

  
 
5.  สามารถ Download ประกาศการสอบแขงขันความรูทางวิทยาศาสตรและใบสมัคร ไดทีเ่วบไซต      

              http://www.swschool.ac.th       
ดาวโหลดเอกสารการสมัคร     

1. หนังสือนําสง 
2. ประกาศรับสมัครสอบ/ระเบียบการ 
3. ใบสมัครแบบเด่ียว แบบกลุม 

หรือ คลิกเพื่อสมัครผานฟอรมการสมัครออนไลน ทีน้ี่                           
        https://goo.gl/forms/yqPbPidtZN5E29So1 

 
  

https://drive.google.com/open?id=10x4CAI9qas7jwmi9B3ugoEO7U6YPRmzc
https://goo.gl/forms/yqPbPidtZN5E29So1
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กําหนดการรับสมัครต้ังแตวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ถึง  วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561              
ต้ังแตเวลา  08.00 น. - 16.00  น. วันจันทรถึงวันศุกร ไมเวนวันหยุดราชการ  สอบถามเพิ่มเติม และ              
ขอใบสมัครไดที่ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด           
หรือติดตอ คุณครูอรญัญา  0833549247 , คุณครูกาญจนะ  0810737075 ,  คุณครูทิพารัตน 0893951191  ,  
คุณครูระเบียบ  0854663152 , คุณครูลําพูน  0844282956 , คุณครูชฎาธาร  0878541350 

 
 

2. คุณสมบัติของผูเขาสอบ 
1. ระดับประถมศึกษา  ผูมีสิทธิ์สมัคร 

- นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับประถมศึกษาทุกระดับช้ัน  ในปการศึกษา 2561 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ผูมีสิทธิ์สมัคร 

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2561 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่กําลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ปการศึกษา 2561 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผูมีสิทธิ์สมัคร 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2561 
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 

 
3.  การสงใบสมัครและชําระเงินคาสมัคร  สงดวยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 

1. นักเรียนในโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยและนักเรียนทั่วไปสามารถย่ืนใบสมัคร และ                                              
ชําระคาสมัครสอบ  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ระดับประถมศึกษา สมัครไดที่    คุณครอูรัญญา  ทีบุญมา    0833549247 
 คุณครูธีรพงศ     เสนาวงศ  0882602880 

  คุณครนูวพล      ผาบุญมา  0951683463 
  คุณครจูตุพร    สอนสนาม  0883273432 
  คุณครูดาว     จันทรหนองสรวง 080483529 
 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 สมัครไดที่    คุณครวิูนิตย    แสวง  0885725925 
                                               คุณครจูุลจิรา  ทาสระคู  0817684097 
 คุณครชูฎาธาร  แสวง  0878541350 
  
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 สมัครไดที่    คุณครสูุริโย       จันทรมณี      0918670377 
 คุณครรูะเบียบ   หนูนํ้าคํา 0854663152 
 คุณครปูราณี   ชนะชัย  0894162683 
 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สมัครไดที่    คุณครทูองไพร      เปรมปร ี  0960956463 
 คุณครจูุฑาแกว สุริยาประภา 0896661377 
 คุณครณัูฐรินทร        คําภักดี            0922678427 
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 สมัครไดที่    คุณครทูิพารัตน ขันแกว  0893951191 
                                               คุณครผูกาทิพย      ศรทีองคํา  0979266632 
 คุณครนิูตินุช       เสนาวงศ  0872166489 
 คุณครูอรอนงค     สอนสนาม  0846004233 
 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5   สมัครไดที่    คุณครปูราณี       ชนะชัย  0811178289 
 คุณครรูัตนา       ทวยสอน  0610288387 
 คุณครลูําพูน      สิงหขา  0844282956 
 คุณครูขนิษฐา    วีรธนศิลป  0918672797 
 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  สมัครไดที่  คุณครเูดน     อุดม     0864917215 
 คุณครอูารี     ชางยันต  0985864740 

  คุณครกูาญจนะ  นามสิมมา    0810737075 
  คุณครวูรรณภา    เลิศพันธ  0885623799 
 
 *** หมายเหตุ  :   ท้ังน้ีสามารถสมัครไดกับคุณครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดทุกทาน 
 

การสมัครเปนหมูคณะ  
1. สงรายช่ือและภาพใบเสร็จ หรือหลักฐานการโอนเงินทาง E-mail  : karnjana76@gmail.com  หรือ       

ทาง แอพพิเคช่ัน Line    ไอดีไลน  :  juje1976 
2. พรอมโอนเงินคาสมคัรสอบไดที่เลขที่บัญชี  การเงินกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

นางจุฑาแกว สุริยาประภา และ น.ส.วรรณภา  เลิศพันธ   
     ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย  เลขท่ีบัญชี  4140534788 

 
     หมายเหตุ 1.  การกรอกใบสมัคร ใหเขียนตัวบรรจง (ใบสมัครสามารถถายเอกสารได)   

  2.  ตรวจสอบรายช่ือและหองสอบ ไดที่กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หรือทางเว็บไซต                               
http://www.swschool.ac.th ไดต้ังแตวันที ่20  ธันวาคม  2561 

3.  หาก ผูสมัคร ไมชําระคาสมัครตามเวลาที่กําหนด ทางกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร                                   
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ถือวาผูสมัครไมมีสิทธ์ิสอบ ในครั้งน้ี 

4.  คาสมัครสอบ  คนละ  50  บาท 
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4. หลักเกณฑและรายละเอียดในการสอบแขงขัน 
1. กําหนดสอบแขงขันในวันอาทิตยที่  23  ธันวาคม  2561 

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปที่  1-3  สอบต้ังแตเวลา  10.00 - 12.00 น. 
ระดับมัธยมศึกษาปที่  4 – 6   สอบต้ังแตเวลา  13.00 - 15.00 น. 

2. นักเรียนในระดับประถมศึกษาสอบวัดความรูในรายวิชาวิทยาศาสตรเน้ือหาสาระครอบคลุม 
ในระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ทั้งในภาคเรียนที ่1 และ ภาคเรียนที่ 2                              
จํานวนขอสอบแบบปรนัย 60  ขอ   แบบอัตนัย  3 ขอ รวม  63  ขอ  เวลา 1.30 ช่ัวโมง 

3. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 , 2 และ 3  สอบแขงขันวัดความรูในรายวิชาวิทยาศาสตร
เน้ือหาครอบคลุม ทั้งในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2  แยกระดับช้ัน  
จํานวนขอสอบแบบปรนัย 60  ขอ  แบบอัตนัย  3 ขอ รวม  63  ขอ  เวลา 2 ช่ัวโมง  

4. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 , 5 และ 6  สอบแขงขันวัดความรูในรายวิชาวิทยาศาสตร
เน้ือหาครอบคลุม ทั้งในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 แยกสาขาเปน 4 สาขา เปน ฟสิกส  เคมี   
ชีววิทยา และโลกดาราศาสตร  แยกระดับช้ัน  แยกสาขา 
จํานวนขอสอบแบบปรนัย  สาขาละ 20  ขอ  รวม  80  ขอ   เวลา 2 ช่ัวโมง  

5. สิ่งที่นักเรียนตองเตรียมมาในวันสอบแขงขัน คือ  บัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน 
กรณีไมมหีลักฐานดังกลาวใหนักเรียนขอหนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมา
ยืนยันในวันสอบ พรอมหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร 
 

หมายเหตุ 
         1.  กรณีที่จายเงินแลวแตไมมีช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ ใหนักเรียนนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงพรอมกับ 

     หลักฐานขางตนดวย 
2.  ใหนักเรียนที่สมัครเขาสอบแขงขันไปถึงสถานที่สอบกอนเวลา 30 นาท ี

 

5.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดไดรับรางวัล  กรณีไดคะแนนรวมเทากันจะพิจารณาจากคะแนนรวมขอสอบแบบ

อัตนัย ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนตน   หากเทากันอีกจะพิจารณาจากลําดับที่ในการสมัคร
สอบแขงขันนักเรียนทีส่มัครสอบแขงขันกอน จะไดรับรางวัล และหากตรวจสอบพบวาเขารวมการแขงขันใน
ระดับชั้นท่ีตํ่ากวาชั้นท่ีกําลังศึกษาอยูจะตัดสิทธิ์รางวัลทุกประเภท  (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปน
ท่ีสิ้นสุด) 

 

6.  สถานท่ีจัดสอบ 
 อาคาร  2  อาคาร  3  และ  อาคาร 4  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
   

7.  รางวัลการสอบแขงขัน 
         รางวัลแบงเปน 7 ระดับ ตามระดับช้ันประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปที่ 1 , 2  , 3 , 4 , 5 และ 6  โดย 

- รางวัลชนะเลิศ  รับโลรางวัลและทุนการศึกษา จํานวน  1,000  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา  จํานวน  700  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา  จํานวน  500  บาท 
- ผูเขาสอบแขงขันจะไดรับเกียรติบัตรทุกคน 
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8.  ประกาศผลการสอบ 
ประกาศผลการสอบแขงขันวัดความรูทางวิทยาศาสตร  ภายใน  14  มกราคม  2562  โดยติดประกาศ

ที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และทางเวบไซต  http://www.swschool.ac.th  
 

9.  การรับมอบรางวัล 
ใหนักเรียนผูที่ไดรับรางวัลเขารวมรับการมอบโลรางวัลและทุนการศึกษา ภายใน เดือนมกราคม พ.ศ. 

2562  ลงทะเบียนเวลา  07.30 น.  ณ  บริเวณพิธีหนาเสาธง  อาคาร 62 ป โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยหรือ
ติดตอขอรับรางวัลไดดวยตนเองพรอมหลักฐานแสดงตน  หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน  เวลาในการรับมอบรางวัล               
ทางโรงเรียนจักแจงทางเวบไซตของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยตอไป 
 
 

จึงประกาศใหโรงเรียนและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ  ณ วันที่  3  ธันวาคม  2561 
 
 
 
 

   (นายเทพรังสรรค   สุวรรณโท) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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ปฏิทินการดําเนินงานการสอบแขงขันวัดความรูทางวิทยาศาสตร  
ครั้งที่ 2 ( SW SCIENCE TEST II )  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม หมายเหตุ 
1 วันน้ี - 23 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ     นักเรียนที่เขารวมการ

สอบแขงขันวัดความรู                   
ทางวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2   
(SW Science Test II)  
สามารถตรวจสอบคําตอบ
และทักทวงขอสอบได
ภายใน  3  วัน  หลังจาก
การสอบเสร็จสิ้นลง 

2 วันน้ี – 23 ธันวาคม 2561 รับสมัคร 

3 15 ธันวาคม  2561 
ประกาศนักเรียนที่มีสิทธ์ิ
สอบแขงขันและที่น่ังสอบ 

4 

23  ธันวาคม  2561 
 

ประถมฯ + ม.ตน เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ม.ปลาย     เวลา 13.00 – 15.00 น. 

การสอบแขงขัน 

5 24 – 26 ธันวาคม  2561 ตรวจแบบทดสอบ 
6 27  ธันวาคม  2561 ประกาศผลการสอบแขงขัน 

7 มกราคม 2562 
พิธีรับมอบโลรางวัล 
และทุนการศึกษา 

สถานที่โรงเรียน 
สุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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ใบสมัครสอบแขงขันวัดความรูทางวิทยาศาสตร  ครั้งท่ี 2 (SW SCIENCE TEST II )  
ชิงโลรางวัลและทุนการศึกษา 

โรงเรียนสุวรรณภูมวิิทยาลัย   อําเภอสุวรรณภูม ิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
................................................................................................................................................................. 

 
ช่ือผูสมัคร ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว ..................................................นามสกุล....................................................... 
 

กําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน   
 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  
       ป.1    ป.2    ป.3    ป.4    ป.5    ป.6    
 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ................  
       ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6    
 

โรงเรียน.................................................................................................................................................................. 
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา............................................ จังหวัด..................................... 
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต......................................  จังหวัด.....................................         
อยูบานเลขที่ ...........................หมูที่ .........................    .แขวง/ตําบล....................................................................
เขต/อําเภอ....................................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย........................  
โทรศัพทมือถือ................................................................................. 

มีความประสงคสมัครสอบการแขงขันวัดความรูทางวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 2 (SW SCIENCE TEST II )  
ชิงโลรางวัลและทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 โดยขาพเจายินดีชําระคาสมัคร จํานวน  50  บาท  

ขอรับรองวาขอมูลขางตนที่กลาวมาเปนจริงทุกประการ 
 
 
 

            ลงช่ือ                       ผูสมัคร 
        (............................................................................) 
       

......................................................................................................................................................................... 
 
 

หลักฐานการสมัครสอบ 
 

 ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว............................................................................................................................       
นักเรียนระดับช้ัน..............................โรงเรียน.......................................................................................................... 
จังหวัด.................................................. ไดชําระคาสมัครการสอบแขงขันวัดความรูทางวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2                        
(SW SCIENCE TEST II ) ประจําปการศึกษา 2561  ชิงโลรางวัลและทุนการศึกษา  จํานวน  50  บาท                       
เปนที่เรียบรอยแลว 

 
     ลงช่ือ                         ผูรับสมัคร 
            (...................................................................) 
                        . ................../ ............................./2561 
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ใบสมัคร เปนกลุม  เขารวมการสอบแขงขันวัดความรูทางวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2  (SW SCIENCE TEST II)   
ประจําปการศึกษา 2561  ชิงโลรางวัลและทุนการศึกษา 

 

โรงเรียน.................................................................................................................................................................. 
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา............................................ จังหวัด..................................... 
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต......................................  จังหวัด.....................................      
 สังกัดอื่นๆ  ...................................................................................................  จังหวัด.....................................      
ต้ังอยูที่......................หมูที่........................... แขวง/ตําบล........................................................................................
เขต/อําเภอ..................................................จงัหวัด................................................ รหัสไปรษณีย.......................... 
ครูผูควบคุม .....................................................................................................โทรศัพทมือถือ................................ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชั้น  เบอรโทรศัพท 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

รวมจํานวนผูสมัครสอบทั้งหมด .......................... คน จํานวนคาสมัครสอบทั้งหมด ................................ บาท 
                            (ตัวอักษร ................................................................................................................) 

 

ขาพเจาขอรับรองวา นักเรียนที่สมัครสอบแขงขันทุกคนกําลังศึกษาอยูในช้ันที่สมัครสอบแขงขันจริง  
 

                                   ลงช่ือ                                                 ผูรับรอง 
                (..........................................................) 
             ตําแหนง.................................................................. 
            วันที่ ...................เดือน.......................................พ.ศ. 2561 
* หมายเหตุ  ใบสมัครสามารถถายเอกสารได 




