
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
เร่ือง  การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย คร้ังที่ 4 (SW SCITECH TEST IV )  

ประจำปีการศึกษา 2565  ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา  
------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  อำเภอสุวรรณภูม ิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
โดยการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 4               
(SW SCITECH TEST IV ) ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566  โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มีความสนใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดท้ดสอบความรู้  ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตระหนักถึงคุณค่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. เพ่ือให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

1. การสมัครสอบ 
1.  สมัครด้วยตนเอง  ทีก่ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสวุรรณภูมวิิทยาลัย  หรือ    
     สมัครที่กองอำนวยการ ( อาคารโดมเอนกประสงค์ )  วันที่สอบ  (วันที่ 8  มกราคม  2566 ) 
2.  สมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ 
3.  สมัครทางช่องทาง ออนไลน์   สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่    (แนะนำ) 
 

https://me-qr.com/RR1AYK4 
 

หรือถ่ายภาพ QR Code เพื่อเข้าถึง ลิงค์ฟอร์มสมัครออนไลน์ 
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4.  สามารถ Download ประกาศการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (SW SCITECH TEST IV )       และใบสมัคร    ได้ทีเ่วบไซต์โรงเรียน
สุวรรณภูมิวิทยาลัย  

                           http://www.swschool.ac.th 
 

 

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ถึง  วันที ่8 มกราคม พ.ศ. 2566  ตั้งแต่เวลา  
08.00 น. - 16.00  น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามเพิ่มเติม และ ขอใบสมัครได้ที่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือ
ต ิดต ่อ ค ุณคร ูกาญจนะ  0810737075 ,  คุณคร ู เด ่น  0942261049 , ค ุณครูธ ีรพงศ์  0882602880  ,                           
คุณครนูวพล  0951683463  ,  คุณครูทองไพร  0828378556  (การเงิน) 

 
 
 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ 
1. ระดับประถมศึกษา  ผู้มีสิทธิ์สมัคร 

- นักเรียนที่กำลังเรียนในระดับประถมศึกษาทุกระดับชั้น  ในปีการศึกษา 2565 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้มีสิทธิ์สมัคร  

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้มีสิทธิ์สมัคร 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

 
3.  การส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร  ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

1. นักเรียนในโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และนักเรียนทั่วไปสามารถยื่นใบสมัคร และ                                              
ชำระค่าสมัครสอบ  กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกท่าน 
ส่งรายชื่อและภาพใบเสรจ็ หรือหลักฐานการโอนเงินทาง ในใบสมัครออนไลน์ หรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

http://www.swschool.ac.th/
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2. พร้อมโอนเงินค่าสมัครสอบได้ที่เลขที่บัญชี  การเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

    เงินคา่ สมัครสอบ   50  บาท 
 

    ชื่อบญัชี    นางทองไพร  เปรมปร ี  
                   ธนาคารกสกิรไทย    เลขที่บญัชี  075-3-89928-6      
                   ประเภทออมทรัพย ์   

 

 
 
 
 
 
 

 
     หมายเหตุ 1.  การกรอกใบสมัคร ให้เขียนตัวบรรจง (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้)   

  2.  ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ได้ทีก่ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                     หรือทางเว็บไซต์  http://www.swschool.ac.th   ได้ตั้งแตว่ันที ่ 6  มกราคม  2566 

3.  หาก ผู้สมัคร ไม่ชำระค่าสมัครตามเวลาที่กำหนด ทางกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และ 
                   เทคโนโลยี  โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ ในครั้งนี้ 

4.  ค่าสมัครสอบ  คนละ  50  บาท 
 

 

4. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการสอบแข่งขัน 
1. กำหนดสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ท่ี  8  มกราคม  2566 

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3   สอบตั้งแต่เวลา  09.00 - 11.00 น. 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6   สอบตั้งแต่เวลา  13.00 - 15.00 น. 

2. นักเรียนในระดับประถมศึกษา  สอบแข่งขันวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เนื้อหาครอบคลุมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทั้งในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 แยกสาขาเป็น 5 สาขา 
เป็น ฟิสิกส์  เคมี   ชีววิทยา  สาขาละ 18  ข้อ  และ  โลกดาราศาสตร์  วิทยาการเทคโนโลยี               
สาขาละ 6  ข้อ  แยกระดับชั้น   ข้อสอบเป็นแบบปรนัยรวม  60  ข้อ  เวลา 2 ชั่วโมง 

3. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3  สอบแข่งขันวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเนื้อหาครอบคลุมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทั้งในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2          
แยกสาขาเป็น 5 สาขา เป็น ฟิสิกส์  เคมี   ชีววิทยา  สาขาละ 18  ข้อ  และ  โลกดาราศาสตร์  
วิทยาการเทคโนโลยี  สาขาละ 6  ข้อ  แยกระดับชั้น   ข้อสอบเป็นแบบปรนัยรวม  60  ข้อ             
เวลา 2 ชั่วโมง 
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4. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6  สอบแข่งขันวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเนื้อหาครอบคลุม ทั้งในภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 แยกสาขาเป็น 5             
สาขา เป็น ฟิสิกส์  เคมี   ชีววิทยา  สาขาละ 20  ข้อ  และ  โลกดาราศาสตร์  วิทยาการเทคโนโลยี  
สาขาละ 10  ข้อ  แยกระดับชั้น ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  รวม  80  ข้อ   เวลา 2 ชั่วโมง  

5. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบแข่งขัน คือ  บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน 
กรณีไมมี่หลักฐานดังกล่าวให้นักเรียนขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมา
ยืนยันในวันสอบ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 
 

หมายเหตุ 
         1.  กรณีท่ีจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นักเรียนนำหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับ 

     หลักฐานข้างต้น มาแสดงกับคณะกรรมการที่ศูนย์อำนวยการสอบ ด้วย 
2.  ให้นักเรียนที่สมัครเข้าสอบแข่งขันไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 30 นาที 

 

5.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัล  กรณีได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาจาก  คะแนนของรายวิชาทั้ง 

5 สาขา ตามลำดับ  เป็น ฟิสิกส์  เคมี   ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี  หากเท่ากันอีกจะพิจารณาจาก
ลำดับที่ในการสมัครสอบแข่งขันนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันก่อน จะได้รับรางวัล และหากตรวจสอบพบว่าเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่กำลังศึกษาอยู่จะตัดสิทธิ์รางวัลทุกประเภท  (ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

 

6.  สถานที่จัดสอบ 
 อาคาร 1  อาคาร  3   อาคาร 4   และ  อาคาร 5   โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
   

7.  รางวัลการสอบแข่งขัน 
         รางวัลแบ่งเป็น 7 ระดับ ตามระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2  , 3 , 4 , 5 และ 6  โดย 

- รางวัลชนะเลิศ  รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา จำนวน  1,000  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา  จำนวน  700  บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา  จำนวน  500  บาท 
- ผู้เข้าสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรโดยจะสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซส์ 

http://www.swschool.ac.th  ทุกคน 
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8.  ประกาศผลการสอบ 
ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ภายใน  10  มกราคม  2566  โดยติดประกาศ

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

9.  การรับมอบรางวัล 
ให้นักเรียนผู้ที่ได้รับรางวัล (จะได้รับการผสาน) เข้าร่วมรับการมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา ภายใน 

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ลงทะเบียนเวลา  07.30 น.  ณ  บริเวณพิธีหน้าเสาธง  อาคารโดมเอนกประสงค์ 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หรือติดต่อขอรับรางวัลได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานแสดงตน  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวัน  เวลาในการรับมอบรางวัล ทางโรงเรียนจะแจ้งทางเวบไซต์ของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
พร้อมติดต่อเจ้าตัวจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัคร เท่านั้น ต่อไป 
 

จึงประกาศให้โรงเรียนและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  14  ธันวาคม  2565 
 
 
 
 

      (นายประวีณ  เชิงสะอาด) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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ปฏิทินการดำเนินงานการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4 (SW SCITECH TEST IV ) ประจำปีการศึกษา 2565   

ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรยีนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม หมายเหตุ 
1 วันนี้ - 6 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์     นักเรียนที่เข้าร่วมการ

สอบแข่งขันวัดความรู้                   
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 4   
(SW SCITECH TEST IV ) 
สามารถตรวจสอบคำตอบ
และทักท้วงข้อสอบได้
ภายใน  3  วัน  หลังจาก
การสอบเสร็จสิ้นลง 

2 วันนี้ - 8 มกราคม 2566 รับสมัคร 

3 6 มกราคม  2566 
ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์
สอบแข่งขันและที่นั่งสอบ 

4 

วันอาทิตย์ที่  8  มกราคม  2566 
 

ประถมฯ + ม.ต้น  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ม.ปลาย     เวลา 13.00 – 15.00 น. 

การสอบแข่งขัน 

5 9 มกราคม  2566 ตรวจแบบทดสอบ 
6 9 มกราคม  2566 ประกาศผลการสอบแข่งขัน 

7 มกราคม - กุมภาพันธ์  2566 
พิธีรับมอบโล่รางวัล 
และทุนการศึกษา 

สถานที่โรงเรียน 
สุวรรณภูมิวิทยาลัย 
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ใบสมัครการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4  (SW SCITECH TEST IV ) ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
....................................................................................................................... 

 

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

กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น   
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ป.1    ป.2    ป.3    ป.4    ป.5    ป.6    
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6    
 

โรงเรียน........................................................................................................................................... ....................... 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา............................................ จังหวัด..................................... 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา…….......................................  จังหวัด.....................................         
อยู่บ้านเลขท่ี ...........................หมู่ที่ .........................    .แขวง/ตำบล...................................................................
เขต/อำเภอ....................................................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์........................  
โทรศัพท์มือถือ................................................................................. 

มีความประสงค์สมัครการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ครั้งที่ 4                 
(SW SCITECH TEST IV ) ปีการศึกษา 2565  โดยข้าพเจ้ายินดีชำระค่าสมัคร จำนวน  50  บาท  

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาเป็นจริงทุกประการ 
 
 

            ลงชื่อ                       ผู้สมัคร 
        (............................................................................) 
 

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

 

หลักฐานการสมัครสอบ 
 

 ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว............................................................................................................................       
นักเรียนระดับชั้น..............................โรงเรียน.......................................................................................................... 
จังหวัด.......................................... ได้ชำระค่าสมัครการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ครั้งที่ 4  (SW SCITECH TEST IV ) ปีการศึกษา 2565  ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา  จำนวน  50  บาท                       
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสอบวันอาทติย์ที่ 8  มกราคม  2566  
 

     ลงชื่อ                         ผู้รับสมัคร 
            (...................................................................) 
                  . ................../ ............................./…………………… 
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ใบสมัครเป็นกลุ่ม  เข้าร่วมการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4  (SW SCITECH TEST IV ) ชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 
 

โรงเรียน........................................................................................................................................... ....................... 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา............................................ จังหวัด..................................... 
 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา…….......................................  จังหวัด.....................................         
 สังกัดอ่ืนๆ  ........................................................ ...........................................  จังหวัด.....................................      
ตั้งอยู่ที่......................หมู่ที่........................... แขวง/ตำบล........................................................................................
เขต/อำเภอ..................................................จังหวัด..................................... ........... รหัสไปรษณีย์.......................... 
ครูผู้ควบคุม .....................................................................................................โทรศัพท์มือถือ................................ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น  เบอร์โทรศัพท์ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

รวมจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด .......................... คน จำนวนค่าสมัครสอบทั้งหมด ................................ บาท 
                            (ตัวอักษร) ................................................................................................................) 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทุกคนกำลังศึกษาอยู่ในชั้นที่สมัครสอบแข่งขันจริง  
 

                                   ลงชื่อ                                                 คุณครผูู้รับรอง 
                (..........................................................) 
             ตำแหน่ง.................................................................. 
            วันที่ ...................เดือน.......................................พ.ศ. ……………….. 
* หมายเหตุ  ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้ 


