
 
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

เรื่อง  การสอบแข่งขันฟิสิกส์  จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5 
  

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

 ด้วยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฟิสิกส์) จังหวัดชัยภูมิ  จะจัดกิจกรรมการสอบ แข่งขันฟิสิกส์  จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที ่ 5  ขึ้น  ในวันที่  16  
กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนวิชาฟิสิกส์  และยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ของจังหวัดชัยภูมิให้สูงขึ้น  โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน  ดังน้ี 
 1. ลักษณะการแข่งขัน 
     1.1 เป็นการสอบแข่งขันฟิสิกส์ ประเภทบุคคล 
     1.2 นักเรียนสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ทั้งระดับ  ม.ต้น  และ ม.ปลาย 
     1.3 การสอบใช้ข้อสอบแบบปรนัย  5  ตัวเลือก  1  คําตอบ  จํานวน  50  ข้อ 
     1.4 เน้ือหาที่ใช้สอบเป็นเน้ือหาตามกรอบหนังสือเรียนฟิสิกส์ รายวิชาเพ่ิมเติมฟิสิกส์ เล่ม 1-5 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) ดงันี ้

เรื่อง จํานวนข้อ  เรื่อง จํานวนข้อ 
บทนํา 1  แสงและทัศนอุปกรณ์ 3 
การเคล่ือนท่ีแนวตรง 3  แสงเชิงฟิสิกส ์ 1 
แรงและกฎการเคล่ือนท่ี 3  ไฟฟ้าสถิต 3 
การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ 3  ไฟฟ้ากระแส 3 
งานและพลังงาน 3  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 3 
โมเมนตัมและการชน 2  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
การเคล่ือนท่ีแบบแบบหมุน 2  ของไหล 3 
สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 3  ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 3 
คลื่นกล 3  ฟิสิกส์อะตอม 2 
เสียง 3  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 

 

 2. การสอบ 
     2.1 สอบวัน อาทิตย์ ที่  16  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  10.00 - 12.00 น. 
     2.2 สถานที่สอบ  อาคาร 5  และอาคาร 6  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
     2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  คือ  ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงินหรือสีดํา  ดินสอ 2B  และยางลบ  
โดยใช้ปากกาสําหรับเขียน  และดินสอ 2B  สําหรับระบายคําตอบ  
      2.4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ภายในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  ที ่ 
 http://www.krukird.com/boon/pcc5/ 
     2.5 ประกาศผลสอบแข่งขนั  ภายในวันที ่ 19 กุมภาพันธ์  2563  ที ่      
http://www.krukird.com/boon/pcc5/ 



     2.6 ผลการสอบจะประกาศผลคะแนนสอบให้ทราบทุกคน  หากคะแนนสอบเท่ากันให้ผู้ทีม่ีคะแนน
ข้อคี่มากกว่าได้ลําดับสูงกว่า  หากเท่ากันอีกให้ผู้ทีม่ีคะแนนข้อคู่มากกว่าได้ลําดับสูงกว่า  หากยังเท่ากันอีกให้ผู้
ที่มีคะแนน  10  ข้อแรกมากกว่าได้ลําดับที่สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีกให้ใช้คะแนน  10  ข้อถัดไปมากกว่า
ได้ลําดับที่สูงกว่าหากยังเท่ากันอีกให้คนที่ตอบถูกก่อนได้ลําดับที่ดีกว่า 
 3. การรับสมคัร 
     3.1 รับสมคัรต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563  โดยยึดถือตราประทับ 
ของไปรษณีย์  หรือส่งทาง อีเมล์  bk_yos@hotmail.com   ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครสอบแข่งขัน 
ได้ที่   http://www.krukird.com/boon/pcc5/  (เพ่ือความถูกต้องของเกียรติบัตร ควรพิมพ์ ช่ือ-สกุล ตาม
แบบฟอร์มที่ทางศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฟิสิกส์) จังหวัดชัยภูมิ  
ส่งไปให้ แล้วสง่มาทาง อีเมล์  bk_yos@hotmail.com   
     3.2 ค่าสมคัรสอบ  คนละ  40  บาท ชําระด้วยตนเอง  หรือคุณครูรวบรวมมาชําระในวันสอบ  
หรือธนาณัติสั่งจ่าย นางสาวเนตรทราย  สขุนาแซง  โรงเรยีนสตรีชัยภูมิ    
     3.3 สมัครได้ด้วยตนเอง  หนังสือราชการ  โทรศัพท์  ยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันทีแ่น่นอนเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดทําแบบทดสอบให้เพียงพอกับจํานวนผู้สมัครสอบ  
     3.4 โทรศัพท์  สมัครได้ที ่   ครูเนตรทราย  สุขนาแซง   โทร. 092-250-3787 
            ครูปักษา   จันเหว่า       โทร. 062-113-2518 
           ครูบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง   โทร. 086-262-8903 
     3.5 สมัครได้ด้วยตนเอง  ได้ที่คุณครูกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน 
 4. การรายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขัน 
     4.1 ตรวจสอบรายช่ือ  เลขที่สอบ  ห้องสอบ ท่ี http://www.krukird.com/boon/pcc5/ 
ภายใน วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563   
      4.2 ลงทะเบียน  รายงานตัวเข้าแข่งขัน  ต้ังแต่เวลา  09.00 – 10.00 น.  ณ  อาคารโดมเตชะธัมโม 
 5. รางวัลการแข่งขัน 
     5.1 รางวัลชนะเลิศ  จํานวน  1 รางวัล  รับโล่ เกียรติบัตร  และเงินรางวัล  1,500 บาท 
     5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 
     5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน  1 รางวัล  รบัโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล  500 บาท   
     5.4 รางวัลชมเชย  จํานวน  10  รางวัล  รับเกียรติบัตร  และเงินรางวัล  100  บาท   
       5.5 ผู้เข้ารว่มการแข่งขัน  จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน   
       5.6 ครูที่นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน     
       5.7 การรับรางวัลจะแจ้งให้ทราบ อีกคร้ังหน่ึง ทาง http://www.krukird.com/boon/pcc5/ 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

       ลงช่ือ 
                        (นายวีระศักด์ิ  สายสวุรรณ) 
                                                                   ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
                                                             ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                                             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฟิสิกส)์ จังหวัดชัยภูมิ 


