กําหนดการกิจกรรม “เปดบานหองเรียนโครงการพิเศษ ม.ตน”
(EP & SMTP Open House 2020) ประจําป 2563
ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
- วง Orchestra บรรเลงเพลง บนเวที
09.00 – 09.30 น.
พิธีเปด
วาที่รอยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กลาวรายงาน
ผอ.ภักดี เหมทานนท
ผูอํานวยการโรงรียนเบญจมราชูทิศ กลาวตอนรับและเปดงานกิจกรรมฯ
09.30 - 09.40 น.
วีดีทัศนแนะนําหองเรียน โครงการพิเศษ ม.ตน (EP & SMTP)
09.40 – 10.10 น.
การแสดงของนักเรียน Skit show ( 10 นาที ) และ Science show ( 15 นาที )
10.10 - 11.00 น.
ประธานและผูเขารวมงาน เดินชมนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ
ในหอประชุมธัชมุนี และหองปฏิบัติการ อาคาร 6 และ อาคาร 7
นิทรรศการและบูธกิจกรรม
EP
 นิทรรศการคณิตศาสตร
(Math Magic)
 นิทรรศการวิทยาศาสตร
(SciBer Link)
 นิทรรศการภาษาอังกฤษ
(English,talk the Plank)
 นิทรรศการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(Social Wise)
 นิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(Student achievements)
รวมสนุกกับกิจกรรมและเลนเกมเพื่อลุนรับของรางวัล
และของที่ระลึก (Fun with Games)

SMTP
ดานในหอประชุมธัชมุนี
 นิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร
( ฟสิกส เคมี ชีววิทยา )
 นิทรรศการกิจกรรมคณิตศาสตร
 นิทรรศการกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
 นิทรรศการกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ดานนอกหอประชุมธัชมุนี
 การอบรมและแขงขันโดรน
 โครงงานและสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
 สะเต็มศึกษา
 กิจกรรมของโรงเรียนเครือขาย สสวท. และ
สอวน.หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โรงเรียนสตรีทุง
- โรงเรียนปากพนัง
- โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

English Programme
เวลา

กิจกรรม

สถานที่
หองประชุมประดูแดง
อาคาร 6

หมายเหตุ

สอบวัดความรู
The Diamond Challenge 2020
กิจกรรม Explore The EP Building
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (Laboratory 1-2)
หองคอมพิวเตอร (Computer Room)
10.10–11.00 น. หองดนตรีสากล (Music Room)
บริเวณอาคารเรียน 6
หองสมุด (Library)
หองเรียนนักเรียน (EP Classrooms)
สนามฟุตบอล (Footsall Field)
ประกาศผลการสอบวัดความรู
หนาหองประชุมประดูแดง
12.00 น.
The Diamond Challenge 2020
อาคาร 6
9.30–10.30 น.

Science Mathematics and Technology Programme
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม
- แขงขันตอบปญหา
ใตอาคารเรียน 7
- เขารวมกิจกรรมหองปฏิบัติการตาง ๆ ใตอาคารเรียน 7
- อบรมและแขงขันโดรน
บูธกิจกรรมขางหองประชุมธัชมุนี
9.10 – 10.10 น. การแขงขันตอบปญหา (รอบคัดเลือก) อาคารเรียน 7
9.00 – 10.30 น. เขารวมกิจกรรมหองปฏิบัติการตาง ๆ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หอง 731 อาคารเรียน 7
หองปฏิบัติการคณิตศาสตร
หอง 732 อาคารเรียน 7
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ฟสิกส)
หอง 733 อาคารเรียน 7
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (เคมี)
หอง 734 อาคารเรียน 7
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) หอง 735 อาคารเรียน 7
ห้ องสมุด (E-library) ทําหนังสือเล่มเล็ก หอง 736 อาคารเรียน 7
9.00 – 11.00 น. เขารวมการอบรมและแขงขันโดรน
บูธกิจกรรมโดรน
- การอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ขางหอประชุมธัชมุนี
โดรนและการบังคับโดรน
- การแขงขันโดรนปฏิบัติภารกิจตามที่
ไดรับมอบหมาย
11.00 – 12.30 น. การแขงขันตอบปญหา (รอบตัดสิน)
มอบรางวัลการแขงขันตอบปญหา
และการแขงขันโดรน

เวทีกิจกรรม
หอประชุมธัชมุนี

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

เขารวมกิจกรรม
ตามรอบเวลา
ที่ไดลงทะเบียน
ออนไลนไวแลว
รอบที่ 1 เวลา 9.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 9.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 10.00 น.
เขารวมกิจกรรม
ตามรอบเวลา
ที่ไดลงทะเบียน
ออนไลนไวแลว
รอบที่ 1 เวลา 9.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.

นิทรรศการ : Exhibitions (ณ หอประชุมธัชมุน)ี
โครงการ English Programme







นิทรรศการคณิตศาสตร (Math Magic)
นิทรรศการวิทยาศาสตร (SciBer Link)
นิทรรศการภาษาอังกฤษ (English,talk the Plank)
นิทรรศการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (Social Wise)
นิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Student achievements)
รวมสนุกกับกิจกรรมและเลนเกมเพื่อลุนรับของรางวัล และของที่ระลึก (Fun with Games)

กิจกรรม Explore The EP Building







(ณ อาคาร 6)

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรLab 1 และ Lab 2 (Laboratory 1-2)
หองคอมพิวเตอร (Computer Room)
หองดนตรีสากล (Music Room)
หองสมุด (Library)
หองเรียนนักเรียน EP (EP Classrooms)
สนามฟุตบอล (Footsall Field)

แนวปฎิบัติในการสมัครและจัดสอบวัดความรู The Diamond Challenge 2020
โครงการ English Programme
รายการ

รายละเอียด

1. คุณสมบัติ

- กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ปการศึกษา 2562

2. การสมัคร

- ลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบวัดความรู The Dimond Challenge 2020
- สมัครไดที่ จุดรับลงทะเบียนเขารวมงาน และทางอีเมล

3. วิชาที่สอบ

- รวม 4 วิชา คือคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
สอบวิชาละ 15 นาที รวมเวลา 60 นาที รวมคะแนน 60 คะแนน

4. วันสอบ

- วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น.

5. สถานที่สอบ

- หองประชุมประดูแดง อาคาร 6 (หลังหอประชุมธัชมุน)ี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

6. ประกาศผลการสอบ

- เวลา 12.00 น. หนาหองประชุมประดูแดง
***เวลาในการประกาศผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม***

7. รางวัล

- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 1 ไดรับทุนการศึกษา 2,000 บาท และ
เกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2 ไดรับทุนการศึกษา 1,000 บาท และ
เกียรติบัตร
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 3 ไดรับทุนการศึกษา 500 บาท
และเกียรติบัตร
-ผูเขาแขงขันและครูผูควบคุมการแขงขันจะไดรับเกียรติบัตรเขารวมการแขงขัน
ทุกทาน

8. อุปกรณที่ตองเตรียม

- ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา

แบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม Open House โครงการหองเรียนพิเศษ ม. ตน
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ชื่อสถานศึกษา..............................................ที่ตั้ง..........................................................
......................................................................................................................................
E-mail………………………………………….
โทรศัพท...................................................... โทรสาร................................................
มีจํานวนนักเรียนที่เขารวมงาน..................คน
และขอสงผูรวมแขงขันจํานวน...................ทีม ดังนี้
รายการเขารวมกิจกรรรมสอบวัดความรู “The Diamond Challenge 2020”
โครงการ English Programme
ชื่อ-สกุล นักเรียน
เบอรโทรศัพท
1. ……………………………………………………….
…………………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
…………………………………………………………….
3. …………………………………………………......
…………………………………………………………….
4. ……………………………………………………….
…………………………………………………………….
5. ……………………………………………………….
…………………………………………………………….
6. …………………………………………………….…
……………………………………………………………
7. ……………………………………………………….
……………………………………………………….……
8. ……………………………………………………….
…………………………………………………………….
9. ……………………………………………………….
…………………………………………………………….
10. ………………………………………………………
…………………………………………………………….
โปรดสงแบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
โดยสงมาที่ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Programme)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
E-mail : aunchisa091@gmail.com โทรสาร 075-447-166
สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ นางสาวธชกร เทพสังข โทรศัพท 084-059-2249 และ
นางสาวอัญชิสา ทองทิพย โทรศัพท 091-8631472

MAP : Thatchamunee Hall
Stage
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และนิทรรศการ
ผลสัมฤทธิ์
นักเรียน
โครงการ EP
และ
นักเรียน
โอลิมปก

- หนาหอประชุมธัชมุนี (ระหวางอาคาร 6)
วางแบล็คดรอปแสดงความยินดีนักเรียนโอลิมปก
วิทยาศาสตรและโอลิมคณิตศาสตร และเด็กและเยาวชน
ดีเดน เด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศไทย
ประจําปการศึกษา 2563
-หองประชุมประดูแดง ,หอง 641 ,642
ใชสอบ “The Diamond Challenge 2020”

โครงการสงเสริมความเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี SMTP
รายละเอียดการแขงขันและเขาปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ในวันเปดบาน Open House 21 มกราคม 2563
----------------------------------------------------------------------------

การแขงขันการตอบปญหา ( รับสมัครจํานวน 25 ทีม ทีมละ 3 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
1. ผูเขารวมแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6
2. สมัครเปนทีม ทีมละ 3 คน ไมจํากัดเพศ(โรงเรียนละไมเกิน 2 ทีม)
วิธีการสมัครผูเขารวมอบรมและแขงขันตองสมัครเขารวมผานระบบออนไลน
1. สมัครผานเว็บไซต : https://sites.google.com/view/smtpopenhouse/smtp
หรือสแกนคิวอารโคด

การติดตอสอบถาม
โดยใช LINE : @SMTPBMหรือที่ลิงค : https://lin.ee/8atRvea
หรือสแกนคิวอารโคด

วิธีการแขงขัน
แบงเปน 2 รอบ
1) รอบคัดเลือก นักเรียนทุกคนในแตละทีมแขงขันโดยใชวิธีการทําขอสอบแบบปรนัย
(เลือกตอบ) วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร อังกฤษ จํานวน 60 ขอ
ใชเวลาสอบ 60 นาที
คัดเลือก 10 ทีม เขาสูรอบตัดสิน
2) รอบตัดสิน ทีมที่ผานการคัดเลือกแขงขันตอบปญหาบนเวที
โดยใชวิธีการตอบขอสอบแบบถามตอบ จํานวน 15 ขอ
รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 1
ไดรับเงินรางวัล 1000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
ไดรับเงินรางวัล 800 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
ไดรับเงินรางวัล 500 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร

กําหนดการ
08.00 -09.00 น.ลงทะเบียน บริเวณใตอาคารเรียน 7 (จะไดรับหมายเลขประจําทีมแขงขัน)
09.10-10.10 น. แขงขันรอบคัดเลือก (ขอเขียน) ณ อาคารเรียน 7
11.00-12.30 น. แขงขันรอบตัดสิน (ตอบปญหา) ณ เวทีกลาง
12.30 น.
ประกาศผลการแขงขันและมอบรางวัล
หมายเหตุ - ผูเขาแขงขันและครูผูควบคุมทีมจะไดรับประกาศนียบัตรเขารวมแขงขันทุกทาน
- นักเรียนที่ผานเขารอบตัดสินมีบริการอาหารกลางวัน

การอบรมและแขงขันโดรน ( รับสมัครจํานวน 20 ทีม ทีมละ 3 คน/ รอบเวลา)
รอบเวลาการอบรมและแขงขัน
1. 9.00 – 10.00 น. (60 นาที)
2. 10.00 – 11.00 น. (60 นาที)
เงื่อนไขการสมัคร
1. ผูเขารวมอบรมและแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
2. สมัครเปนทีม ทีมละ 3 คน ไมจํากัดเพศ
วิธีการสมัคร ผูเขารวมอบรมและแขงขันตองสมัครเขารวมผานระบบออนไลน
1. สมัครผานเว็บไซต : https://sites.google.com/view/smtpopenhouse/smtp
หรือสแกนคิวอารโคด

การติดตอสอบถาม
โดยใช LINE : @SMTPBM
หรือที่ลิงค : https://lin.ee/8atRvea
หรือสแกนคิวอารโคด

วิธีการอบรมและแขงขัน
แบงเปน 2 รอบ
1) การอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโดรน / การบังคับโดรน
2) การแขงขันโดรนปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 1
ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2
ไดรับเงินรางวัล 800 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3
ไดรับเงินรางวัล 500 บาท พรอมใบประกาศนียบัตร
กําหนดการ
08.00 -09.00 น.ลงทะเบียน บริเวณบูธกิจกรรมโดรน ขางหอประชุมธัชมุนี
09.00-10.00 น. เขารวมกิจกรรมฯ สําหรับผูลงทะเบียน รอบเวลา 9.00 น. ณ บูธกิจกรรม
10.00-11.00 น. เขารวมกิจกรรมฯ สําหรับผูลงทะเบียน รอบเวลา 10.00 น.ณ บูธกิจกรรม
12.30 น.
ประกาศผลการแขงขันและมอบรางวัล ณ เวทีกลาง
หมายเหตุ - ผูเขาแขงขันและครูผูควบคุมทีมจะไดรับประกาศนียบัตรเขารวมแขงขันทุกทาน

การเขาปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ
( รับสมัครจํานวน 6 ทีม ทีมละ 5 คน / รอบเวลา / หองปฏิบัตกิ าร )
รอบเวลาการเขาทํากิจกรรมในหองปฏิบัติการ
รอบที่ 1. 9.00 – 9.30 น. (30 นาที)
รอบที่ 2. 9.30 – 10.00 น. (30 นาที)
รอบที่ 3. 10.00 – 10.30 น. (30 นาที)
หองปฏิบัติการ
1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หอง 731
2. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร
หอง 732
3. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ฟสิกส)
หอง 733
4. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (เคมี)
หอง 734
5. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) หอง 735
6. หองสมุด (E-library) ทําหนังสือเลมเล็ก หอง 736
เงื่อนไขการสมัคร
1. ผูเขารวมอบรมและแขงขันเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
2. สมัครเปนทีม ทีมละ 3 คน ไมจํากัดเพศ
วิธีการสมัคร ผูเขารวมอบรมและแขงขันตองสมัครเขารวมผานระบบออนไลน
1. สมัครผานเว็บไซต : https://sites.google.com/view/smtpopenhouse/smtp
หรือสแกนคิวอารโคด

การติดตอสอบถาม
โดยใช LINE : @SMTPBM
หรือที่ลิงค : https://lin.ee/8atRvea
หรือสแกนคิวอารโคด

นิทรรศการมีชีวิต แบบ Activity
แบงเปน 2 สวน ดังนี้
1. ดานในหอประชุมธัชมุนี
 นิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร
- ฟสิกส
- เคมี
- ชีววิทยา
 นิทรรศการกิจกรรมคณิตศาสตร
 นิทรรศการกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
 นิทรรศการกิจกรรมภาษาอังกฤษ
2. ดานนอกหอประชุมธัชมุนี
 กิจกรรมของโครงการฯSMTP
- การอบรมและแขงขันโดรน
- โครงงานและสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
- สะเต็มศึกษา
 กิจกรรมของโรงเรียนเครือขายสสวท. และสอวน.
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดนครศรีธรรมราช
- โรงเรียนสตรีทุง
- โรงเรียนปากพนัง
- โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

