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เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้ำสอบแข่งขันควำมสำมำรถวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย ระเบียบกำรสอบแข่งขันควำมสำมำรถวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ
Sirindhorn School Test ครั้งที่ 3 ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ด้วยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓
ได้กำหนดจัดกิจกรรมกำรสอบแข่งขันควำมสำมำรถวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ ในรำยกำร
“Sirindhorn School Test ครั้ งที่ 3 ประจำปีกำรศึ กษำ 2561” ส ำหรับนักเรียนระดับชั้ นประถมศึ กษำ
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ในวันอำทิตย์ ที่ 27 มกรำคม
พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งควำมรู้
ควำมสำมำรถวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ และเปิดโอกำสให้ นักเรียนมีเวทีประลอง
ควำมสำมำรถดังกล่ำว
ในกำรนี้ โรงเรี ย นสิ ริ น ธร จึ ง ขอเชิ ญ ชวนโรงเรี ย นของท่ ำ นส่ ง นั ก เรีย นเข้ ำ สอบแข่ งขัน
ควำมสำมำรถวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ ในรำยกำร “Sirindhorn School Test ครั้งที่ 3
ประจำปีกำรศึกษำ 2561” และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 18 มกรำคม 2562
ทำงเว็บไซต์ www.sirin.ac.th สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนสิรินธร
หรือ ID Line : rawee32912 หรือ sedkeaw2
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสิรินธร
กลุ่มบริหำรวิชำกำร โรงเรียนสิรินธร
นำงสำวพรระวี บุญสุยำ
โทร. 06 – 1965 – 8789
นำงสำวเสำวลักษณ์ เนื้อทอง โทร. 08 – 9865 – 1700
นำงภัคภร ใสแจ่ม
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ประกาศโรงเรียนสิรินธร
เรื่อง ระเบียบการสอบแข่งขันความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
Sirindhorn School Test ครั้งที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561
ด้วยโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จะจัด
สอบแข่งขันควำมสำมำรถวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ ในรำยกำร “Sirindhorn School
Test ครั้งที่ 3 ประจำปีกำรศึกษำ 2561” สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
และชั้น มัธ ยมศึกษำตอนปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ในวัน อำทิ ตย์ ที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2562 ณ
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งควำมรู้ควำมสำมำรถวิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ และเปิดโอกำสให้นักเรียนมีเวทีประลองควำมสำมำรถดังกล่ำว
โดยกำหนดระเบียบกำรแข่งขัน ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1.1 ระดับประถมศึกษำ ผู้เข้ำสอบแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 ปีกำรศึกษำ 2561
1.2 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ผู้เข้ำสอบแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
1.3 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 ผู้เข้ำสอบแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
1.4 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผู้เข้ำสอบแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
1.5 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ผู้เข้ำสอบแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2561
1.6 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 ผู้เข้ำสอบแข่งขันต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561
2. ประเภทรายการแข่งขัน เป็นกำรแข่งขันประเภทบุคคล
2.1 วิชาคณิตศาสตร์
2.1.1 ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
2.1.2 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1
2.1.3 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2
2.1.4 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3
2.1.5 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4
2.1.6 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5
2.2 วิชาวิทยาศาสตร์

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5

-22.3 วิชาภาษาอังกฤษ

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5

3. วิธีการสอบ
3.1 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ
ตอนที่ 2 เป็นแบบเติมคำตอบ ซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหำ ดังนี้
3.1.1 ระดับประถมศึกษำ เนื้อหำคณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551
3.1.2 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 เนื้อหำคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ทั้งสำระพื้นฐำนและสำระเพิ่มเติม
3.1.3 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 เนื้อหำคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 ทั้งสำระพื้นฐำนและสำระเพิ่มเติม
3.1.4 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 เนื้อหำคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 ทั้งสำระพื้นฐำนและสำระเพิ่มเติม
3.1.5 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 เนื้อหำคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ทั้งสำระพื้นฐำนและสำระเพิ่มเติม
3.1.6 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 เนื้อหำคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 ทั้งสำระพื้นฐำนและสำระเพิ่มเติม
3.2 แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ

ตอนที่ 2 เป็นแบบเติมคำตอบ ซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหำ ดังนี้
3.2.1 ระดับประถมศึกษำ เนื้อหำวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551
3.2.2 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 เนื้อหำวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ทั้งสำระพื้นฐำนและสำระเพิ่มเติม

-33.2.3 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 เนื้อหำวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551
3.2.4 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 เนื้อหำวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมตัวชี้วัดและสำระ
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551
3.2.5 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 เนื้อหำวิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ) ระดับมัธยมศึกษำ
ปีที่ 4 ตำมตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3.2.6 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 เนื้อหำวิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยำ) ระดับมัธยมศึกษำ
ปีที่ 5 ตำมตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3.3 แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งมีขอบเขตของเนื้อหำ ดังนี้

3.3.1 ระดับประถมศึกษำ เนื้อหำภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3.3.2 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 เนื้อหำภำษำอังกฤษไม่เกินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3.3.3 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 เนื้อหำภำษำอังกฤษไม่เกินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2 ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3.3.4 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 เนื้อหำภำษำอังกฤษไม่เกินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3.3.5 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 เนื้อหำภำษำอังกฤษไม่เกินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3.3.6 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 เนื้อหำภำษำอังกฤษไม่เกินระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5 ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
4. กาหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ดังตำรำงต่อไปนี้
ระดับประถมศึกษา
ระดับชั้น/เวลาที่สอบ
10.30 – 12.00 น.
ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 วิชำคณิตศำสตร์

13.00 – 14.30 น.
วิชำวิทยำศำสตร์

15.00 – 16.30 น.
วิชำภำษำอังกฤษ

-4ระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น/เวลาที่สอบ
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5
5. รางวัลการแข่งขัน
รำงวัลชนะเลิศ
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
รำงวัลชมเชย 3 รำงวัล

09.00 – 11.00 น.

12.00 – 14.00 น.

14.30 – 16.30 น.

วิชำคณิตศำสตร์

วิชำวิทยำศำสตร์

วิชำภำษำอังกฤษ

รับทุนกำรศึกษำ 2,000 บำท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รำงวัล
รับทุนกำรศึกษำ 1,500 บำท พร้อมเกียรติบัตร
รับทุนกำรศึกษำ 1,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร
รับทุนกำรศึกษำ 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร

กรณีที่ผู้เข้ำแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก หำกมีคะแนนเท่ำกัน จะพิจำรณำจำกคะแนนตอน
ที่ 2 หำกคะแนนตอนที่ 2 เท่ำกัน จะพิจำรณำคะแนนสอบตอนที่ 2 ทีละข้อ เริ่มจำกข้อแรก จนถึงข้อสุดท้ำย
และหำกยังเท่ำกันอีก จะพิจำรณำจำกคะแนนสอบตอนที่ 1 จำกข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3 , ... ตำมลำดับ จนกว่ำจะ
ได้ผู้ที่ได้รับรำงวัล รำงวัลละ 1 คน สำหรับวิชำภำษำอังกฤษ จะพิจำรณำจำกคะแนนข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3 , ...
ตำมลำดับ จนกว่ำจะได้ผู้ที่ได้รับรำงวัล รำงวัลละ 1 คน และกำรตัดสินของกรรมกำรให้ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
(นักเรียนและครูที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน โดยสำมำรถดำวน์โหลดทำงเว็บไซต์
www.sirin.ac.th)
6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 18 มกรำคม 2562 ทำงเว็บไซต์ www.sirin.ac.th
พร้อมส่งหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำสมัครได้ดังนี้
ค่าสมัครประเภทบุคคล วิชาละ 50 บาท/คน โดยสามารถโอนเงิน
ชื่อบัญชี ค่าจ้างครูผู้เชี่ยวชาญ ร.ร.สิรินธร เลขที่บัญชี 797-0-03386-5
ธนำคำรกรุงไทย สำขำสุรินทร์พลาซ่า
(เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหรือส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทราบทาง ID Line : naerattana
หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านสะดวก และเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแข่งขันด้วย)

-57. ผู้ประสานงานการแข่งขัน
7.1 นำงสำวพรระวี บุญสุยำ
โทร. 06 – 1965 – 8789
7.2 นำงสำวเสำวลักษณ์ เนื้อทอง โทร. 08 – 9865 – 1700
7.3 นำงภัคภร ใสแจ่ม
โทร. 09 – 5601 – 5536
หมายเหตุ

- ไม่รับสมัครผู้แข่งขันเพิ่มเติมในวันสอบ
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภำยในวันที่ 23 มกรำคม 2562
ทำงเว็บไซต์ www.sirin.ac.th หรือ facebook : ประชำสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร
- ประกำศผลกำรสอบอย่ำงเป็นทำงกำร ภำยในวันที่ 30 มกรำคม 2562
ทำงเว็บไซต์ www.sirin.ac.th หรือ facebook : ประชำสัมพันธ์โรงเรียนสิรินธร

จึงประกำศให้โรงเรียนและนักเรียนทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2561

(นำยธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสิรินธร

