
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 

เร่ือง การสอบแข่งขนัความรู้ภาษาไทย  เน่ืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

------------------------------------------------------------------------ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวาปีปทุม จะจดัการสอบแข่งขนัความรู้ภาษาไทย      ใน

ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  และ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  เน่ืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อใหเ้ป็น

กิจกรรมหน่ึงท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัไดท้บทวน ฝึกฝน และไดว้ดัความสามารถดา้นภาษาไทย อีกทั้ง

เป็นการกระตุน้การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ใหเ้กิดการพฒันายิง่ๆ ข้ึน โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

๑.ระดบัช้ันที่สมัครสอบ  

๑.๑ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดบัชั้นท่ีต  ่ากว่าประถมศึกษาปีท่ี ๖ (๔-๖) 

๑.๒ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ หรือระดบัชั้นท่ีต  ่ากว่ามธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑.๓ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ หรือระดบัชั้นท่ีต  ่ากว่ามธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑.๔ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือระดบัชั้นท่ีต  ่ากว่ามธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑.๕ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ หรือระดบัชั้นท่ีต  ่ากว่ามธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

๑.๖ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ หรือระดบัชั้นท่ีต  ่ากว่ามธัยมศึกษาปีท่ี ๕  

๑.๗  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดบัขั้นท่ีต  ่ากว่ามธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

๒. ข้อสอบ  

        ๒.๑ เน้ือหาขอ้สอบ 

        ขอ้สอบออกตามตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

ครอบคลุมตามระดบัชั้นท่ีนกัเรียนสมคัรสอบร้อยละ ๘๐และครอบคลุมเน้ือหาต ่ากว่าระดบัชั้นท่ีสมคัรสอบร้อยละ 

๒๐ 

        ๒.๒ ลกัษณะขอ้สอบ : ขอ้สอบแบบเลือกตอบ  ๔  ตวัเลือก 

              ๒.๒.๑   ขอ้สอบระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๖  จ านวน  ๖๐  ขอ้ 

              ๒.๒.๒   ขอ้สอบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จ านวน  ๘๐  ขอ้ 

       ๒.๒.๓   ขอ้สอบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  ๑๐๐  ขอ้ 

 

 



๓. วิธีการสมัครสอบ 

โรงเรียนท่ีมีความประสงคจ์ะส่งนกัเรียนเขา้สอบแข่งขนัให้รวบรวมรายช่ือลงในใบสมคัรใหส้มบูรณ์ตาม

แบบฟอร์มใบสมคัร พร้อมเงินค่าสมคัร คนละ ๕๐ บาท โดยให้ผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้กลุ่มสาระฯ หรือครูผูดู้แล

นกัเรียนมาสอบ ไดล้งนามรับรอง หรือส่งรายช่ือนกัเรียนมาท่ี e-mail  thai@wpt.ac.th   ก าหนดรับสมคัรระหว่าง

วนัท่ี ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐   ถึงวนัท่ี   ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๐   .  

๔. การช าระเงิน 

๔.๑ ช าระดว้ยเงินสดท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อาคาร ๖ ท่ี คุณครูสุกลัยา    จุฬุวรรณ 

คุณครูสุมามาลย ์  โสดา   คุณครูประภาพร   แกว้จนัดา 

๔.๒ ช าระเงินทางไปรษณียธ์นาณติั สั่งจ่ายในนาม นางสุกลัยา   จุฬุวรรณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนวาปีปทุม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ 

๔.๓ ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม  ช่ือบัญชี 

นางสุกลัยา   จุฬุวรรณ  หมายเลขบัญชี   ๔๐๗ – ๕๘๓๑๘๘-๘  (กรุณาแนบใบโอนเงินและรายช่ือนกัเรียนมาท่ี 

 e-mail  nartchanok-mint @hotmail.com หรือ โทรสาร ๐๔๓-๗๙๙๓๗๒ )  

๕. ก าหนดวันเวลาสอบ สอบวนัอาทิตยท่ี์  ๑๐  กนัยายน  ๒๕๖๐  ตามตารางสอบ 

ตารางสอบความรู้ภาษาไทย คร้ังท่ี ๑ วนัอาทิตยท่ี์  ๑๐  กนัยายน  ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๐.๓๐  น. ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 

๖.๑ ตดัสินตามคะแนนเรียงจากมากไปนอ้ย 

๖.๒ ถา้คะแนนเท่ากนัจะแบ่งเงินรางวลัออกเป็นส่วน  ๆ ตามจ านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัในล าดบันั้น 

๗. รางวัลการสอบแข่งขัน 

รางวลัแต่ละระดบัช้ันที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดงัน้ี 

 รางวลัชนะเลิศ                    เงินรางวลั        ๑,๒๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบตัร 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑     เงินรางวลั        ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบตัร 



                    รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒     เงินรางวลั           ๘๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบตัร 

                    รางวลัชมเชย  ๓  รางวลั        เงินรางวลั            ๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบตัร 

       ***ครูผูส้อนไดรั้บเกียรติบตัร นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมสอบแข่งขนัจะไดรั้บเกียรติบตัรทุกคน      

๘. การประกาศผลสอบ จะประกาศผลการสอบใหท้ราบในวนัพุธท่ี  ๑๔  กนัยายน  ๒๕๖๐ โดยจะติดประกาศ ดงัน้ี 

๘.๑ บอร์ดประชาสัมพนัธ์โรงเรียนวาปีปทุม บริเวณขา้งอาคาร ๓-๔ 

๘.๒ ทาง อินเตอร์เน็ต เวบ็ไซด ์http://www.wpt.ac.th  

๙. การมอบรางวลั  

ก าหนดการจดัพิธีมอบรางวลัในวนั   ๑๙   กนัยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่ีบริเวณพิธีหนา้เสาธง 

    โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

๑๐ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่  (๐๘๑- ๗๓๙๗๕๕๑  : คุณครูลดัดาวลัย ์ แพนลิ้นฟ้า) หรือคุณครูกลุ่ม 

     สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนวาปีปทุม ทุกคน 

 

       จึงประกาศให้โรงเรียน นกัเรียน และผูส้นใจ ทราบโดยทัว่กนั  

 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒   กรกฏาคม    พุทธศกัราช  ๒๕๖๐ 

 
 

 
        ( ดร.มณูญ เพชรมีแกว้ )  

    ผูอ้  านวยการโรงเรียนวาปีปทุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wpt.ac.th/


บัญชีรายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย  คร้ังที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวดัมหาสารคาม 

สอบวันอาทิตย์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

๑. ช่ือโรงเรียนท่ีสมคัร........................................................................ต  าบล...............................อ  าเภอ

............................ 

    จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................โทรศพัท์

...................................................... 

๒. ช่ือครูผูป้ระสานงาน...............................................................โทรศพัท.์...............................มือถือ

................................ 

๓. การช าระเงินค่าสมคัรสอบ   [  ] น าส่งดว้ยตนเอง   [  ] ธนาณติั     [  ]   ธ.ก.ส.  

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

 (ระบุค  าน าหนา้ ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว) 
ระดบัชั้น
ท่ีเรียน 

สอบแข่งขั
นระดบัชั้น 

ค่า
สมคัร 
(บาท) 

ช่ือครูผูค้วบคุม/ฝึกซอ้ม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  



   รวมจ านวนผูส้มคัร.....................คน   รวมเงินค่าสมคัร........................บาท 

(..............................................................) 

     ลงช่ือ...................................................ผูรั้บรอง 

         (........................................................) 

     ต าแหน่ง......................................................... 

หมายเหตุ : ใบสมคัรสามารถถ่ายส าเนาเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได ้และแยกใบสมคัรตามระดบัชั้นท่ีสมคัรสอบ 

 

 

 

 

 


