
ที่ ศธ ๐๔๒๕๖.๐๓๑๒/ว๑๑๗                                        โรงเรียนวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๒๐ 

 
 ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
                     โรงเรียนวาปีปทุม จ านวน   ๑  ชุด 
 
  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ก าหนดการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ณ   สนามสอบโรงเรียนวาปีปทุม   ตาม
รายละเอียดในประกาศสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ส่งมาพร้อมนี้ โรงเรียนวาปีปทุม จึงขอความอนุเคราะห์ 
จากท่านไดป้ระชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและกรณุารวบรวมใบสมัครพร้อม ค่าสมัครสอบคนละ ๖๐ บาท  โดยส่ง 
ใบสมัครไปที ่นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวาปีปทุม  อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม  หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนวาปีปทุม (www.wpt.ac.th/ math60) หรือ facebook กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์วาปีปทุม  โดยสามารถโอนเงินค่าสมัครผ่าน บัญชีธนาคาร  สมัครได้ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๑ หวังอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

            ขอแสดงความนับถือ  
 
          (นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โทร. ๐๘๕-๖๔๖๒๔๗๔ 
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ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 

  เรื่อง การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี ๒๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 ด้วยโรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัด 
การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
โดยก าหนดระเบียบการดังนี้ 

๑. ผู้สมัครสอบ 
นักเรียนที่จะสมัครสอบแข่งขันในระดับใดต้องศึกษาในระดับนั้น หรือสมัครในระดับขั้นที่สูงกว่า 

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้ฝึกสอนลงชื่อรับรอง 

๒. วิธีสอบ 
     ข้อสอบ เนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแบ่งเป็น ๒ ตอน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

  ตอนที่ ๑ ข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ ๔ ตัวเลือก) ๓๕ ข้อๆ ละ  ๒ คะแนน รวม ๗๐ คะแนน 
  ตอนที่ ๒ ข้อสอบอัตนัย (เติมค าตอบ) ๑๐ ข้อๆ ละ ๓ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน 

๓. การสมัครสอบ 
     นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ส่งใบสมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

อาคาร ๔ โรงเรียนวาปีปทุม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ค่าสมัครคนละ ๖๐ บาท 
(ถ้าเกินก าหนดเวลาจะถือว่าไม่ได้สมัครเข้าสอบแข่งขัน และถ้าสมัครในวันสอบค่าสมัครสอบคนละ ๘๐ บาท)   
โดยใช้ช่องทางการสมัครสอบ ดังนี้ 
  ๓.๑ สมัครด้วยตัวเองหรือมีผู้น าส่งใบสมัครสอบพร้อมเงินค่าสมัครคนละ ๖๐ บาท/ระดับชั้น คุณครูทรัพย์ศิริ  
สิงห์สุพรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้อง ๔๑๑ อาคาร ๔ โรงเรียนวาปีปทุม ในวันและเวลาราชการ 
  ๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติไปที่ นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ 
  ๓.๓  สมัครผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนวาปีปทุม (www.wpt.ac.th/ math60) หรือ facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์วาปีปทุม   โดยสามารถโอนเงินค่าสมัครผ่าน  ธนาคารไทยพานิช   สาขาวาปีปทุม(มหาสารคาม)    
ชื่อบัญชี นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ  เลขที่บัญชี ๔๐๒ – ๖๐๘๙๖๙ – ๖ 
 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งโอนหรือส่งหลักฐานการโอนผ่าน นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ และสอบถามเพ่ิมเติม  
              โทร. ๐๘๕ – ๖๔๖๒๔๗๔       หรือ Line ID : ๐๘๕ – ๖๔๖๒๔๗๔ 
 

(นอกเหนือที่กล่าวข้างต้นทางคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะไม่รับผิดชอบ) 
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๔. ก าหนดการสอบ 
     สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑  ณ สนามสอบโรงเรียนวาปีปทุม  

 ระดับชั้น ป.๓  ป.๕  ม.๑  ม.๓ และ ม.๕  สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 ระดับชั้น ป.๔  ป.๖  ม.๒  ม.๔ และ ม.๖  สอบเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
       โดยจะปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และห้องสอบในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ 
โรงเรียนวาปีปทุมwww.wpt.ac.th/ math60 หรือ facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วาปีปทุม   

๕. รางวัลการสอบแข่งขัน 
ประเภททั่วไปของทุกระดับชั้น  

ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร คุณครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  คุณครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  คุณครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย อันดับที่ ๔ – ๖  ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  คุณครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติบัตร 

ประเภทในเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษามหาสารคามเขต ๒  (ป.๓ ป.๔ ป.๕ และ ป.๖)  
ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อม เกียรติบัตร คุณครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  คุณครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  คุณครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย อันดับที่ ๔ – ๖  ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  คุณครูผู้ฝึกสอนได้รับเกียรติบัตร 

๖. วันประกาศผลสอบ 
ประกาศผลการสอบแข่งขันในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.wpt.ac.th/math60  

หรือ facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วาปีปทุม   
กรณีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาจากข้อสอบอัตนัย (เติมค าตอบ) ผู้ได้คะแนนมากกว่าจะเป็น 

ผู้ชนะ แต่ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกจะเฉลี่ยทุนการศึกษา หรือจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสอบแข่งขัน 

๗. การมอบรางวัล 
     จัดพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  (หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม  จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันท าการ) ทางเว็บไซต์  ในกรณีที่ไม่สามารถ
เดินทางมารับได้  ให้ผู้ปกครองหรือคุณครูมาติดต่อรับแทนโดยแสดงบัตรประจ าตัวผู้รับแทน  ซ่ึงกลุ่มสาระฯจะไม่จัดส่ง
รางวัลให้โดยช่องทางอ่ืน 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
         (นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
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แบบสรุปรายช่ือนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 23 ประจ าปีการศึกษา 2560 
สอบวันอาทิตย์ท่ี 21 มกราคม  2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อโรงเรียน....................................................................... ต าบล........................................อ าเภอ...................................  
จังหวัด................................................................... รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์................................. 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น 
สอบแข่งขัน 
ระดับชั้น 

ค่าสมัคร 
สอบ 

ชื่อครูฝึกสอน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

บันทึกสรุปใบสมัคร 
 จ านวนผู้สมัคร................. คน รวมค่าสมัคร (คนละ 60 บาท) ........................บาท  จ านวนใบสมัครที่ส่ง .............แผ่น 

จ่ายค่าสมัครโดย เงินสด ธนาณัติ จ านวนเงินค่าสมัคร(...........................................................................................) 

 ชื่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ชื่อ – สกุล ......................................................................................................................... .. 
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................................... ........... 
.......................................................................................โทรศัพท์ ...................................................................................  
 

      ลงชื่อ        ผู้ส่งใบสมัคร 
       (.........................................................) 
***หมายเหตุ*** 
    กรณีใบสมัครไม่พอสามารถถ่ายเอกสารและบันทึกสรุปใบสุดท้าย และใบสมัครกรุณาให้แยกเป็นระดับช้ัน 

จ านวนเงนิเป็นตวัอกัษร 


