
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
เรื่อง  การสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

Science Test 2562 
…………………………………………. 

 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ Science Test ประจ าปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จักสืบค้น คิดวิเคราะห์ พัฒนาศักยภาพของตนต่อเนื่องจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โดยด าเนินการจัดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562
ก าหนดระเบียบการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

 

1. ประเภทและระดับการสอบแข่งขัน 
การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคล  5  ระดับ   

ระดับประถมศึกษา   1   ระดับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3   ระดับ   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   1   ระดับ   

 

2. วิธีการสอบ สอบข้อเขียนโดยมีคะแนน  ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ  ใช้เวลา  100  นาที 

ข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ  ใช้เวลา  100  นาที 

สัดส่วนข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหา ระดับชั้น ม. 1  100  % 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ  ใช้เวลา  100  นาที 

สัดส่วนข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหา  ระดับชั้น ม. 2  90  %  และ ม. 1  10  % 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ  ใช้เวลา  100  นาที 

สัดส่วนข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหา  ระดับชั้น ม. 3  80  %  และ ม. 1-2  20  % 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ข้อสอบปรนัย  80  ข้อ  ใช้เวลา  120  นาท ี

สัดส่วนข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
-  สาขาวิชาชีววิทยา  ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ 
-  สาขาวิชาเคมี ข้อสอบปรนัย 25 ข้อ 
-  สาขาวิชาฟิสิกส์และโลก ดาราศาสตร์ ฯ   ข้อสอบปรนัย 25 ข้อ 
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เนื้อหาที่จะสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับชั้น ขอบข่ายเนื้อหา 
ป.4-6 ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 
ม.1 ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 
ม.2 ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 
ม.3 ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 

ม.4-6 ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์ ฯ ) 

 

3. การสมัครสอบ 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  (ค่าสมัคร คนละ 80 บาท/ระดับ) 

โรงเรี ยนที่ ประสงค์ จะส่ งนั ก เรี ยน เข้ าสอบแข่ งขั น  ให้ สมั ครผ่ านระบบ Online เท่ านั้ น  ทางเว็บไซต์ 
www.benchama.ac.th โดยจ่ายเงินค่าสมัครด้วยการฝากเงินเข้าบัญชี ธ. กรุงไทย สาขาสุนีย์ฯ จ.อุบลราชธานี 
บัญชีเลขที่ 850-0-11215-8 (ครูปริยัติ  แก่นอาสา)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 086-7251698, 
0-935824966  หรอื  0-818795750  

 

4. ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ 
ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิสอบ  ผ่ านระบบ  Online ใน วันที่  3  ธันวาคม  2562 ทางเว็บ ไซต์ 

www.benchama.ac.th   
 

5. ก าหนดวันและเวลาสอบ     สอบวันที่  7  ธันวาคม  2562  
รอบที่  1 ม.1 และ ม.3 เวลา  08.40 – 10.20 น. 
รอบที่  2 ป.4-6  และ ม.2 เวลา  10.50 – 12.30 น. 
รอบที่  3 ม.4-6 เวลา  13.30 – 15.30 น. 
(ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนเป็นหลักฐานในการสอบ) 

 

6. สถานที่สอบ 
สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี (อาคาร 2,4,5,8) 
 

7. รางวัลการสอบแข่งขัน   
7.1 รางวัล  5  ระดับ (ระดับ ป.4-6 ,  ม.1 ,  ม.2 ,  ม.3  และ ม.4-6) ดังนี้ 

อันดับที่  1 รับทุนการศึกษา  2,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
อันดับที่  2 รับทุนการศึกษา  1,500  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
อันดับที่  3 รับทุนการศึกษา  1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ชมเชยอันดับที่ 4 – 10 รับทุนการศึกษา    500  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ชมเชยอันดับที่ 11 – 15 รับทุนการศึกษา    400  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ชมเชยอันดับที่ 16 – 20 รับทุนการศึกษา    300  บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 

รางวัลพิเศษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาวิชาละ  3  รางวัล  คือ 500 , 400 และ  300  บาท   

http://www.benchama.ac.th/
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ชั้น  ป. 4 และ ป. 5  รับทุนการศึกษา 3  รางวัล 1,500 ,  1,200 และ  1,000  บาท  
ชั้น  ม. 4  รับทุนการศึกษา 3  รางวัล 1,500 ,  1,200 และ  1,000  บาท 
ชั้น  ม. 5  รับทุนการศึกษา 3  รางวัล 1,500 ,  1,200 และ  1,000  บาท 

 

7.2 นักเรียนที่ได้คะแนนล าดับที่ 1 – 20 ศูนย์สอบจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บริเวณลานพิธี
หน้าเสาธง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

7.3 ส าหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมาร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลตามก าหนด 
ศูนย์สอบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากผู้ปกครองนักเรียนหรือบัญชีเงินฝากครูที่ส่งเสริมการ
สอบ โดยให้ส่งภาพถ่ายสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อผู้ฝากและภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของ
นักเรียนส่งเข้าอีเมล์ศูนย์สอบ bensciencetest@gmail.com 

7.4 คุณครูที่ส่งเสริมนักเรียนและนักเรียนที่มีผลคะแนนทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร โดยศูนย์สอบเปิด
ให้พิมพ์เกียรติบัตรด้วยตนเองผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ www.benchama.ac.th  

 
8. ท าเนียบคนเก่ง 

8.1 นักเรียนที่ได้คะแนนรวม  80 %  ขึ้นไปหรือล าดับที่ 1 - 10  บันทึกลงท าเนียบคนเก่งและ
เผยแพร่เกียรติประวัติบนเว็บไซต์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช www.benchama.ac.th 

8.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้คะแนน  
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ขึ้นไป  มีสิทธิสอบโครงการ YSP (ม.ต้น และม.ปลาย)  วคทส (ม.ปลาย) 

 

9 ประกาศผลสอบ 
ประกาศผลการสอบในวันที่  27  ธันวาคม  2562  โดยคิดคะแนนเต็ม 100 % เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบ 

ระดับประถมศึกษาประกาศผลคะแนนรวม และแยกเป็น ป.4-5  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศผลคะแนน
รวม และแยกเป็น ม. 4, ม. 5 และประกาศผลคะแนนจ าแนกเป็นรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โดยศูนย์สอบจะแจ้ง
ผลการสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.benchama.ac.th และติดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าอาคารมหาราช ส าหรับโรงเรียนที่นักเรียนสอบได้ล าดับที่ 1-20 หากไม่สามารถมาร่วมพิธีมอบเกียรติรางวัลได้
ตามก าหนด ศูนย์สอบจะโอนเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียน ส่วนเกียรติบัตรสามารถพิมพ์
ผ่านระบบ Online บนเว็บไซต์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช www.benchama.ac.th 

 
 

ประกาศ ณ วันที่   22   กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
 

 
 

ว่าที่ร้อยตรี 
( กมล    สาดศรี ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

http://www.benchama.ac.th/
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