
 
ประกาศโรงเรียนยโสธรพทิยาคม 

เรื่อง การสอบแขงขนัความเปนเลิศทางวทิยาศาสตร คร้ังที่ 22 ประจาํปการศึกษา 2563 

************************************* 

 ดวยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร ไดจัดโครงการสอบความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร ครั้งที่ 22 ประจําปการศึกษา 2563 ในวันเสาร ท่ี 6 

กุมภาพันธ 2564 โดยกําหนดแนวปฏิบัติในการสอบแขงขัน ดังตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร  

1.1 ผูสมัครจะตองสมัครสอบอยูในระดับชั้นที่กําลังศึกษาอยู หรือระดับชั้นที่สูงกวาเทานั้น 

1.2 การสอบแขงขันเปนการทดสอบประเภทรายบุคคล แบงเปน 8 ระดับ ไดแก ระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 3-4  ระดับประถมศึกษาปที่ 5- 6 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 

2. ขอบขายเนื้อหาและรปูแบบของแบบทดสอบ  

2.1 ใชแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หัวขอตามหนังสือของสถาบันสงเสริม   

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไมเกินระดับชั้นที่นักเรียนเขาสอบแขงขัน 

2.2 แบบทดสอบแบงเปน 2 ตอน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ (ขอละ 2 คะแนน) 

รวม 80 คะแนน 

ตอนที่ 2 เปนแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ (ขอละ 2.5 คะแนน) รวม 20 คะแนน 

3. การสมัครสอบ 

3.1 เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 50 

บาท/คน/ระดับชั้น 

3.2 นักเรียนสามารถสมัครสอบไดมากกวา 1 ระดับ โดยจะตองเปนระดับชั้นที่กําลังศึกษาอยู

หรือระดับชั้นท่ีสูงกวา โดยท่ีเวลาสอบจะตองไมตรงกัน 

3.3 ชองทางในการรับสมัคร มีดังนี้ 

- สมัครดวยตนเองกับคณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกทาน 

- สมัครทางเว็บไซตโรงเรียนยโสธรพิทยาคม http://www.ysp.ac.th/ 

3.4 ชองทางในการชําระคาสมัคร 

- ชําระดวยตนเองกับคณะครูกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกทาน 

- โอนเงินเขาบัญชีกรุงไทย ชื่อบัญชี “สอบความเปนเลิศวิทยาศาสตรฯ” หมายเลขบัญชี

865-0-47166-8 พรอมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงนิในการสมัคร 

 



3.5 การสมัครเปนหมูคณะ สามารถสงใบสมัครและหลักฐานการจายเงินผานทาง QR Code 

ดานลางนี้ หรือลิงค http://gg.gg/SCIENCE-CONTEST 

 
3.6 การสมัครสอบจะเสรจ็สิ้นสมบูรณก็ตอเมื่อนักเรียนไดชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

3.7 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ครูสุบัน  พรหมจารีย  เบอรติดตอ 094-2842-740 และ 

คุณครูธิดารัตน  สรอยจักร เบอรติดตอ 081-6616-761 หรือลิงค http://gg.gg/SCIENCE-CONTEST 

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบที่บอรดประชาสัมพันธโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และเว็บไซต 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม http://www.ysp.ac.th/ ซึ่งผูมีสิทธิ์สอบสามารถพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบได

ตั้งแตวันพุธ ที ่3 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป  

5. กําหนดการสอบแขงขัน  

สอบในวันเสาร ที่ 6 กุมภาพันธ 2564 ณ โรงเรยีนยโสธรพิทยาคม ทุกระดับชั้นใชเวลาในการ

สอบ 1 ช่ัวโมง 30 นาที  

 

เวลา ระดับ 

08:30 – 10:00 น. ประถมศกึษาปที ่3-4 

มธัยมศึกษาปที่ 3 

10:30 – 12:00 น. ประถมศกึษาปที ่5-6 

มธัยมศึกษาปที่ 2 

มธัยมศึกษาปที่ 5 

13:00 – 14:30 น. มธัยมศึกษาปที่ 1 

มธัยมศึกษาปที่ 4 

มธัยมศึกษาปที่ 6 

 

6. เกณฑการตัดสิน 

6.1 ตัดสินตามคะแนนรวมของแตละระดับชั้น (เรียงลําดับจากมากไปนอย) 

6.2 ถาคะแนนรวมในขอ 6.1 เทากัน จะพิจารณาคะแนนตอนที่ 2 ผูที่ไดคะแนนตอนท่ี 2  

สูงกวาจะไดลําดับดีกวา  

6.3 ถาคะแนนในขอ 6.2 เทากัน ใหครองลําดับรวมกันและเฉลี่ยเงินรางวัลเทากัน 

6.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน ถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 



7. การประกาศผลสอบแขงขัน  

ประกาศผลสอบแขงขันภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ที่บอรดประชาสัมพันธโรงเรียน

ยโสธรพิทยาคม และทางเว็บไซตโรงเรียนยโสธรพิทยาคม http://www.ysp.ac.th/ 

8. รางวัลการสอบแขงขัน 

8.1 รางวัลชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 1,500 บาท พรอมเกียรติบัตร 

8.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 1,200 บาท พรอมเกียรติบัตร 

8.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 

8.4 รางวัลชมเชยอันดับ 1-5  ทุนการศึกษา 200 บาท พรอมเกียรติบัตร 

8.5 ผูที่ไดรับรางวัลใหมารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลการสอบแขงขันความเปนเลิศทาง

วิทยาศาสตร ครั้งที่ 22 ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค เวลา 08:00 น.  

8.6 ผูสอบที่ไดอันดับอื่น ๆ จะไดรบัเกียรติบัตรเขารวมแขงขัน โดยตองพิมพเองในระบบพิมพ

เกียรติบัตรออนไลนท่ีเว็บไซตโรงเรยีนยโสธรพิทยาคม http://www.ysp.ac.th/ 

 

 

   ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

 

      ลงชื่อ 

       (นายชัชพล  รวมธรรม) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

  


