
   

 

 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 

เรื่อง  การสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย   ในระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีส่งเสริม 
ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความรู้ด้านภาษาไทย   อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอน 
วิชาภาษาไทย  ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้น  โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 

๑.ระดับชั้นที่สมัครสอบ  
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่าประถมศึกษาปีท่ี ๖ (๔-๖) 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ หรือระดับชั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
๑.๗  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือระดับขั้นท่ีต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๒. ข้อสอบ  
        ๒.๑ เนื้อหาข้อสอบ 

        ข้อสอบออกตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ครอบคลุมตามระดับชั้นท่ีนักเรียนสมัครสอบร้อยละ ๘๐ และครอบคลุมเนื้อหาต่ ากว่าระดับชั้นท่ีสมัครสอบร้อยละ ๒๐ 

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

๓. วิธีการสมัครสอบ  
โรงเรียนท่ีมีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันให้รวบรวมรายชื่อลงในใบสมัครให้สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มใบ

สมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร คนละ ๕๐ บาท โดยให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือครูผู้ดูแลนักเรียน ได้ลงนามรับรอง 
หรือส่งรายชื่อนักเรียนมาที่ e-mail  thai@wpt.ac.th   ก าหนดรับสมัครระหว่างวันท่ี  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   ถึงวันท่ี   
๒๔  สิงหาคม   ๒๕๖๑  
๔. การช าระเงิน 

๔.๑ ช าระด้วยเงินสดท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อาคาร ๖ ท่ี คุณครูสุกัลยา    จุฬุวรรณ 
คุณครูสุมามาลย์   โสดา   คุณครูประภาพร   แก้วจันดา 

๔.๒ ช าระเงินทางไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสุกัลยา   จุฬุวรรณ  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยโรงเรียน
วาปีปทุม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ 



๔.๓ ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
ชื่อบัญชีนางสุกัลยา   จุฬุวรรณ  หมายเลขบัญชี   ๔๐๗ – ๕๘๓๑๘๘-๘  (กรุณาแนบใบโอนเงินและรายชื่อ 
นักเรียนมาที่ e-mail : thai-wpt @hotmail.com หรือ โทรสาร ๐๔๓-๗๙๙๓๗๒ )  

๕. ก าหนดวันเวลาสอบ สอบวันเสาร์ที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๑  ตามตารางสอบ 

 ตารางสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ ๒  วันเสารท์ี่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๑.๐๐  น. ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ม.๔ ม.๕ ม.๖  

๖. เกณฑ์การตัดสิน  
๖.๑ ตัดสินตามคะแนนเรียงจากมากไปน้อย  

    กรณีคะแนนเท่ากันปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาคะแนนจากสาระท่ี ๔ หลักภาษาและการใช้ภาษา และสาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
๗. รางวัลการสอบแข่งขัน 
 รางวัลแต่ละระดับชั้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้ 
                    รางวัลชนะเลิศ                    เงินรางวัล        ๑,๒๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เงินรางวัล        ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     เงินรางวัล           ๘๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวัลชมเชย  ๓  รางวัล        เงินรางวัล            ๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

       ***ครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตร นักเรียนท่ีเข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน      
๘. การประกาศผลสอบ จะประกาศผลการสอบให้ทราบในวันศุกร์ท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑   
 โดยจะติดประกาศ ดังน้ี 

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

๙. การมอบรางวัล  
ก าหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวันอังคารท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ  ห้องพิลาสปทุมมาลย์ 

 โรงเรียนวาปีปทุม  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

๑๐. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  (๐๘๓- ๕๖๑๐๔๙๘  : คุณครูมณรีัตน์  บุบผารัตน์) หรือคุณคร ู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนวาปีปทุม ทุกคน 

  

    จึงประกาศให้โรงเรียน นักเรียน และผู้สนใจ ทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗   กรกฎาคม    พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 

 
        (นายมณูญ   เพชรมีแกว้) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม  
 

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


บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย  คร้ังที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

สอบวันเสาร์ที่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

๑. ชื่อโรงเรียนท่ีสมัคร........................................................................ต าบล...............................อ าเภอ............................ 
    จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...................................................... 
๒. ช่ือครูผูป้ระสานงาน...............................................................โทรศัพท์................................มือถือ................................ 
๓. การช าระเงินค่าสมคัรสอบ   [  ] น าส่งด้วยตนเอง   [  ] ธนาณัติ     [  ]   ธนาคารไทยพาณิชย ์

ท่ี 
ช่ือ-สกุล 

 (ระบุค าน าหน้า ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว) 

ระดับชั้นที่
เรียน 

สอบแข่งขัน
ระดับชั้น 

ค่าสมัคร 
(บาท) ชื่อครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  

   รวมจ านวนผู้สมัคร.....................คน   รวมเงินค่าสมัคร........................บาท (..............................................................) 

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

หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถถา่ยส าเนาเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได้ และแยกใบสมัครตามระดับชั้นท่ีสมัครสอบ 



 
โรงเรียนวาปีปทุม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ ๒ 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันเสาร์ที่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๑ 
รับสมัคร  ๑๗  กรกฎาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ระดับชั้นทีแ่ข่งขนั แบ่งเป็น  ๓  ระดับ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑,๒,๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕,๖ 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.......................... 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวาปีปทุม     
โทร ๐๘๓-๕๖๑๐๔๙๘   คุณครูมณีรัตน์  บุบผารัตน์ 
โทร ๐๘๙-๗๐๙๐๖๒๒      คุณครูสุกัลยา  จุฬุวรรณ 
โทร ๐๙๓-๓๘๔๙๙๑๙   คุณครูนภัทร  แช่มไล่ 
โทร ๐๘๖-๒๓๒๓๔๘๗   คุณครูนาถชนก  ภูมั่ง 


