ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม
เรื่อง การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560
……………………………………..............…………………………….
ด้วยโรงเรียนวาปีปทุม อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดโครงการ การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านคิดเลขเร็ว เป็นการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะการแก้ปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
โดยกาหนดระเบียบการแข่งขัน ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1) ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2. วิธีการแข่งขัน
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ใช้เกณฑ์การแข่งขันคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 และดาเนินการแข่งขัน 3 รอบ ได้แก่
- รอบที่ 1 จานวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัว ผลลัพธ์ 2 หลัก
- รอบที่ 2 จานวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว ผลลัพธ์ 3 หลัก
- รอบที่ 3 จานวน 10 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 20 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัว ผลลัพธ์ 3 หลัก
หมายเหตุ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบที่ 1 และรอบที่ 2 พัก 10 นาที
3. กาหนดการแข่งขัน
การแข่งขันคิดเลขเร็ว วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์ โรงเรียนวาปีปทุม
เวลา 7.30 - 8.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์ โรงเรียนวาปีปทุม
เวลา 9.00 - 9.30 น. พิธีเปิด
เวลา 9.30 - 12.00 น. แข่งขันคิดเลขเร็ว
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4. การประกาศผลและมอบรางวัล
- ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
- มอบรางวัล ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
5. รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รับทุนการศึกษา 1,500 พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รับทุนการศึกษา 1,000 พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รับทุนการศึกษา 500 พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
รับทุนการศึกษา 300 พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
(นักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน โดยสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์
www.wpt.ac.th/mathcontest หรือ https://www.facebook.com/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนวาปีปทุม
6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม เว็บไซต์ www.wpt.ac.th/mathcontest
หรือ https://www.facebook.com/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวาปีปทุม
โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาระเงินค่าสมัคร
ได้ 2 วิธีดังนี้
1) สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.wpt.ac.th/mathcontest
2) สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค่าสมัคร คนละ 100 บาท โดยสามารถโอนเงิน ชื่อบัญชี นางภคมน ภูมิชูชิต
เลขที่บัญชี 363-2-18223-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาวาปีปทุม
(เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหรือส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทราบ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
และเก็บหลักฐานการแจ้งโอนเงินมาแสดงในวันแข่งขันด้วย)
แจ้งโอนผ่านทาง นางภคมน ภูมิชูชิต โทร. 08 7424 6414 หรือทาง LINE ID. 0874246414
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7. ผู้ประสานงานการแข่งขัน
1) นางภคมน ภูมิชูชิต
โทร. 08 7424 6414
2) นางสาวพลับพลึง ยอดมีสี
โทร. 08 7103 5311
3) นางเกษร เทวาพิทักษกุล
โทร. 08 7810 4319
4) นายสันติ อุดคา
โทร. 08 7644 5152
หมายเหตุ
- ไม่รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเพิ่มเติมในวันจัดการแข่งขัน
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
- ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.wpt.ac.th/mathcontest หรือ https://www.facebook.com/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวาปีปทุม
จึงประกาศให้โรงเรียนและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

(นายมณูญ เพชรมีแก้ว)
ผู้อานวยการ โรงเรียนวาปีปทุม

ที่ ศธ ๐๔๒๕๖.๐๓๑๒/ว๐๕๓

โรงเรียนวาปีปทุม
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๒๐
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน....................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑ ชุด
ด้วยโรงเรียนวาปีปทุม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ได้จัด
ให้มีการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านคิดเลขเร็ว เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดขั้นสูง
มีทักษะการแก้ปัญหาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กาหนดการจัดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์ โรงเรียนวาปีปทุม อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ในการนี้ โรงเรียนวาปีปทุม จึงขอเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว
และรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์
www.wpt.ac.th/mathcontest สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียน
วาปีปทุม หรือ https://www.facebook.com/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวาปีปทุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายมณูญ เพชรมีแก้ว)
ผู้อานวยการ โรงเรียนวาปีปทุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม
นางภคมน ภูมิชูชิต
โทร. ๐๘ ๗๔๒๔ ๖๔๑๔
นางสาวพลับพลึง ยอดมีสี
โทร. ๐๘ ๗๑๐๓ ๕๓๑๑

