
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปปีทมุ 
เรื่อง การสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครัง้ที ่๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

------------------------------------------------------------------------ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย      ในระดับประถม

ศึกษาตอนปลาย  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อให้เป็นกจิกรรมหนึ่งทีส่่งเสริม
ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝกึฝน และได้วัดความสามารถด้านภาษาไทย อีกทัง้เป็นการกระตุ้นการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย ให้เกิดการพัฒนาย่ิงๆ ข้ึน โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 

๑.ระดบัช้ันที่สมัครสอบ  
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปทีี่ ๖ หรือระดับชั้นที่ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ ๖ (๔-๖) 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ หรือระดับชั้นที่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ หรือระดับชั้นที่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ หรือระดับชั้นที่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ หรือระดับชั้นที่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 
๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๕ หรือระดับชั้นที่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปทีี่ ๕  
๑.๗  ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ หรือระดับข้ันที่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

๒. ข้อสอบ  

        ๒.๑ เนื้อหาข้อสอบ 

        ข้อสอบออกตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ครอบคลุมตามระดับชัน้ทีน่ักเรียนสมัครสอบร้อยละ ๘๐และครอบคลุมเนื้อหาต่ ากว่าระดับชัน้ทีส่มัครสอบร้อยละ ๒๐ 

        ๒.๒ ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ  ๔  ตัวเลือก 
              ๒.๒.๑   ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที ่๖  จ านวน  ๖๐  ข้อ 
              ๒.๒.๒   ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  ๘๐  ข้อ 
       ๒.๒.๓   ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  ๑๐๐  ข้อ 

๓. วิธีการสมัครสอบ  
โรงเรียนที่มคีวามประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันให้รวบรวมรายชื่อลงในใบสมัครใหส้มบูรณ์ตาม

แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเงนิคา่สมคัร คนละ ๕๐ บาท โดยให้ผู้บริหาร หรือหัวหนา้กลุ่มสาระฯ หรือครูผู้ดูแลนกัเรียน
มาสอบ ได้ลงนามรับรอง หรือสง่รายชื่อนักเรียนมาที่ e-mail  thai@wpt.ac.th   ก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ 
กรกฏาคม ๒๕๖๐   ถึงวนัที ่  ๑๕  สงิหาคม ๒๕๖๐   .  

 
 
 



๔. การช าระเงนิ 
๔.๑ ช าระด้วยเงินสดที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อาคาร ๖ ที่ คุณครสูุกัลยา    จุฬุวรรณ 

คุณครสูุมามาลย์   โสดา   คุณครูประภาพร   แก้วจันดา 

๔.๒ ช าระเงินทางไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสุกัลยา   จุฬุวรรณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนวาปีปทุม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ 

 

๔.๓ ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ช่ือบัญชี 

นางสุกัลยา   จุฬุวรรณ  หมายเลขบัญชี   ๔๐๗ – ๕๘๓๑๘๘-๘  (กรุณาแนบใบโอนเงินและรายชื่อนกัเรียนมาที่  
 e-mail  nartchanok-mint @hotmail.com หรือ โทรสาร ๐๔๓-๗๙๙๓๗๒ )  

 

๕. ก าหนดวนัเวลาสอบ สอบวันอาทิตย์ที่ ๒๗  สงิหาคม  ๒๕๖๐  ตามตารางสอบ 

 ตารางสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ .๒๗  สงิหาคม  ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๓๐  - ๑๑.๓๐  น. ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ม.๔ ม.๕ ม.๖  

 

๖. เกณฑ์การตัดสนิ  
๖.๑ ตัดสินตามคะแนนเรียงจากมากไปน้อย  
๖.๒ ถ้าคะแนนเท่ากนัจะแบ่งเงนิรางวลัออกเป็นส่วน  ๆ ตามจ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัลในล าดับนัน้ 

๗. รางวัลการสอบแข่งขัน 
 รางวลัแต่ละระดบัช้ันที่เข้ารว่มการแข่งขัน มีดังนี้ 
                    รางวัลชนะเลิศ                    เงนิรางวลั        ๑,๒๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ ๑     เงนิรางวลั        ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ ๒     เงนิรางวลั           ๘๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวัลชมเชย  ๓  รางวัล        เงนิรางวลั            ๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

       ***ครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน      
๘. การประกาศผลสอบ จะประกาศผลการสอบใหท้ราบในวันพุธที ่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐ โดยจะติดประกาศ ดังนี ้

๘.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวาปีปทุม บริเวณข้างอาคาร ๓-๔ 
๘.๒ ทาง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ http://www.wpt.ac.th  

๙. การมอบรางวัล  
ก าหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวัน   ๑๙   กนัยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณพิธีหน้าเสาธง 

    โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

๑๐ สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่ (๐๘๑- ๗๓๙๗๕๕๑  : คุณครลูัดดาวัลย ์ แพนลิ้นฟ้า) หรือคุณครูกลุ่ม 
     สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนวาปีปทุม ทุกคน 

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


 

       จึงประกาศให้โรงเรียน นักเรียน และผู้สนใจ ทราบโดยทั่วกัน  
 
       ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๒   กรกฎาคม    พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
 
 

 
        ( ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว )  
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือนักเรียนสมัครสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย  ครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวาปปีทมุ อ าเภอวาปปีทมุ จังหวดัมหาสารคาม 

สอบวันอาทิตย์ท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อโรงเรียนที่สมคัร........................................................................ต าบล...............................อ าเภอ............................ 
    จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท.์..................................................... 
๒. ชื่อครผูู้ประสานงาน...............................................................โทรศพัท.์...............................มือถือ................................ 
๓. การช าระเงนิคา่สมคัรสอบ   [  ] น าส่งด้วยตนเอง   [  ] ธนาณัติ     [  ]   ธ.ก.ส.  

ที ่
ชื่อ-สกุล 

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

เรียน 
สอบแข่งขัน
ระดับชั้น 

ค่าสมัคร 
(บาท) ชื่อครผูู้ควบคุม/ฝึกซ้อม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

   รวมจ านวนผูส้มัคร.....................คน   รวมเงนิคา่สมัคร........................บาท (..............................................................) 

     ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
         (........................................................) 
     ต าแหน่ง......................................................... 

หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได้ และแยกใบสมัครตามระดับชั้นทีส่มัครสอบ 


