ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
เรื่อง การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
………………………………………………………………………………………………..

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร จะจัด
โครงการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยยึดถือตรา
ประทับของไปรษณีย์เป็นเกณฑ์
๑. ประเภทและระดับการสอบแข่งขัน
การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคลแบ่งเป็น ๗ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ และ ๖ นักเรียนที่สมัครสอบจะเข้าสอบแข่งขันได้ในระดับชั้นที่นักเรียนกาลัง
ศึกษาอยู่หรือระดับชั้นที่สูงขึ้น ถ้านักเรียนสมัครสอบในระดับชั้นที่ต่ากว่าให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายและผลการ
สอบเป็นโมฆะทุกระดับชั้น ในการสมัครเข้าสอบแข่งขันต้องได้รับการรับรองของครูที่ควบคุม หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ปกครอง
๒. การทดสอบ
๒.๑ แบบทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน ๖๐ ข้อ
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อสอบประกอบด้วย
ตอนที่ ๑ Conversation
จานวน ๑๕ ข้อ
ตอนที่ ๒ Vocabulary
จานวน ๑๕ ข้อ
ตอนที่ ๓ Grammar
จานวน ๑๕ ข้อ
ตอนที่ ๔ Reading
จานวน ๑๕ ข้อ
๒.๒ แบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เป็นแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน ๘๐ ข้อ
คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อสอบประกอบด้วย
ตอนที่ ๑ Conversation
จานวน ๒๐ ข้อ
ตอนที่ ๒ Vocabulary
จานวน ๒๐ ข้อ
ตอนที่ ๓ Grammar
จานวน ๒๐ ข้อ
ตอนที่ ๔ Reading
จานวน ๒๐ ข้อ
๓. การรับสมัคร รับสมัครนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑ – ๖ รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมัครโดยตรงกับครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน หรือส่งใบสมัครและค่าสมัครคนละ ๔๐ บาท ทางไปรษณีย์เป็นธนาณัติ หรือตั๋ว
แลกเงิน ในนามของ นางทัศนียา เวชสุนทร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์
๓๕๐๐๐ ติดต่อสอบถามรายละเอีย ดได้ที่ หมายเลข ๐๔๕-๗๑๑-๖๕๕ ต่อ ๒๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ หรือ หมายเลข ๐๘๗-๗๗๖-๘๓๒๙ (ครูสุขนิรันดร์), ๐๙๓-๖๕๑-๙๑๔๑ (ครูจีระศักดิ์),
๐๖๒-๔๗๕-๓๘๘๙ (ครูเสาวณีย์), ๐๘๗-๔๕๕-๖๔๕๑ (ครูทัศนียา), ๐๘๕-๔๑๖-๖๓๙๒ (ครูรัศมี), และ
๐๘๒-๔๔๕-๒๗๑๔(ครูพศิน)

๔. วัน เวลา และสถานที่สอบ สอบวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ สอบเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐น.
สถานที่ส อบ อาคารเรี ย น โรงเรี ย นยโสธรพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ เข้าสอบที่บอร์ดหน้าอาคาร ๑ และที่
http://www.ysp.ac.th/ ในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจัดห้องสอบห้องละ ๔๐ คน
๕. การประกาศผลการสอบ ประกาศผลการสอบในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่บอร์ดหน้าอาคาร ๑ และที่
http://www.ysp.ac.th/
๖. การรับรางวัล นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ ๑ - ๓ ของแต่ละระดับชั้น ให้มารับรางวัลในวันพุธที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๐ และนักเรียนที่ไม่สามารถมารับรางวัลในวันดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ห้องกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคารเรียน ๒ ห้อง ๒๑๑
๖.๑ รางวัลทุนการศึกษาของนักเรียน ทุกระดับชั้น มีดังนี้
รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑ รางวัล
รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑ รางวัล
รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๖๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑ รางวัล
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ระดับละ ๕ รางวัล
หมายเหตุ หากนักเรียนสอบได้คะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะจัดเรียงลาดับโดยพิจารณาจากคะแนน
ในตอนที่ ๑ Conversation เป็นอันดับแรก และหากยังเท่ากันอีก ก็จะพิจารณาจากคะแนนในตอนที่ ๒
Vocabulary ตามด้วยตอนที่ ๓ Grammar และตอนที่ ๔ Reading ตามลาดับ
๖.๒ นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร โดยสารมารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์
http://www.ysp.ac.th
๖.๓ ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร โดยให้ลงทะเบียนที่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
๖.๔ โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรในนามของโรงเรียน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ .ศ.๒๕๖๐
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ผู้อานวยการโรงเรียนยโสรพิทยาคม

