
   
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เร่ือง  การสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย  เนื่องในวนัภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

............................................................................................................................. .............. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวาปปีทุม จะจัดการสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย   ในระดับประถมศึกษา 

ตอนปลาย  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความรู้ด้านภาษาไทย   อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย   
ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้น  โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 
๑.ระดบัชั้นที่สมัครสอบ  

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

๒. ข้อสอบ  
        ๒.๑ เนื้อหาข้อสอบ 
        ข้อสอบออกตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ครอบคลุม
ตามระดับชั้นที่นักเรียนสมัครสอบร้อยละ ๘๐ และครอบคลุมเนื้อหาต่ ากว่าระดบัชัน้ทีส่มัครสอบร้อยละ ๒๐ 
        ๒.๒ ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ  ๔  ตัวเลอืก 
              ๒.๒.๑   ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๖๐  ข้อ 
              ๒.๒.๒   ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  ๘๐  ข้อ 
       ๒.๒.๓   ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  ๑๐๐  ข้อ 
๓. วิธีการสมัครสอบ  

โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันให้รวบรวมรายชื่อลงในใบสมัครให้สมบรูณ์ตามแบบฟอร์ม 
ใบสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร คนละ ๕๐ บาท โดยให้ผูบ้ริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือครูผู้ดูแลนักเรียน ไดล้งนามรับรอง 
หรือส่งรายชื่อนักเรียนมาที ่e-mail  thai@wpt.ac.th   ก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒    
ถึงวันที่   ๒๘  สิงหาคม   ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิส์อบวนัที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  เว็บไซต์โรงเรียนวาปปีทุม  
http://www.wpt.ac.th  เฟซบุ๊ก ภาษาไทยวาปปีทุม และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวาปปีทุม บริเวณข้างอาคาร ๓-๔ 
๔. การช าระเงิน 

๔.๑ ช าระด้วยเงินสดที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อาคาร ๖ ที่ คุณครูประภาพร   แก้วจันดา  คุณครูสุมามาลย์   
โสดา  และคุณครูศิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง 

๔.๒ ช าระเงินทางไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางประภาพร  แก้วจันดา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียน
วาปปีทุม ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐ 

 

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


๔.๓ ช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาวาปปีทุม จังหวัดมหาสารคาม  ชื่อบัญชี นางสุกัลยา 
จุฬุวรรณ หรือนางสุมามาลย์ โสดา หรือนางประภาพร  แก้วจันดา   หมายเลขบัญช ี  ๔๐๗ – ๕๘๓๑๘๘-๘  (กรุณาแนบ 
ใบโอนเงินและรายชื่อนักเรียนมาที่ e-mail : thai@wpt.ac.th   หรือ โทรสาร ๐๔๓-๗๙๙๓๗๒)  
๕. ก าหนดวันเวลาสอบ สอบวนัอาทิตย์ที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๒  ตามตารางสอบ 
 ตารางสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ ๓  วันอาทิตยท์ี่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๒ 

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. เกณฑ์การตดัสิน  
๖.๑ ตัดสินตามคะแนนเรียงจากมากไปน้อย  

    กรณีคะแนนเท่ากันปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๑. พิจารณาคะแนนจากสาระที่ ๔ หลักภาษาและการใช้ภาษา และสาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
    ๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ 
๗. รางวัลการสอบแข่งขัน 
 รางวัลแต่ละระดบัชั้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี ้
                    รางวัลชนะเลิศ                    เงินรางวัล        ๑,๒๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เงินรางวลั        ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     เงินรางวลั           ๘๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวัลชมเชย  ๓  รางวัล        เงินรางวัล            ๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

       ***ครูผู้สอนได้รับเกียรติบตัร, นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รบัเกียรติบัตรทุกคน      
๘. การประกาศผลสอบ จะประกาศผลการสอบให้ทราบในวนัศุกรท์ี่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒   
 โดยจะติดประกาศ ดังนี ้

๘.๑ บอร์ดประชาสัมพันธโ์รงเรียนวาปีปทุม บริเวณข้างอาคาร ๓-๔ 
๘.๒ ทาง อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์โรงเรียนวาปปีทุม http://www.wpt.ac.th  
๘.๓ เฟซบุ๊ก ภาษาไทย วาปีปทมุ และ Website : http://gg.gg/thai-wpt 

๙. การมอบรางวัล  
ก าหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ  ห้องพิลาสปทุมมาลย ์

 โรงเรียนวาปปีทุม  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 
๑๐. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ๐๘๓- ๕๖๑๐๔๙๘  : คุณครูมณีรัตน์  บุบผารัตน์ หรือคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโรงเรียนวาปปีทุม ทุกคน 
  

    จึงประกาศให้โรงเรียน นักเรียน และผู้สนใจ ทราบโดยทั่วกนั  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
 

 
 

         (นายมณญู   เพชรมีแก้ว) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปปีทุม  
 

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


บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย  คร้ังที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

สอบวันอาทิตยท์ี่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 

๑. ชื่อโรงเรียนที่สมัคร........................................................................ต าบล...............................อ าเภอ............................ 
    จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...................................................... 
๒. ชื่อครูผู้ประสานงาน...............................................................โทรศัพท์................................มือถือ................................ 
๓. การช าระเงินค่าสมัครสอบ   [  ] น าสง่ด้วยตนเอง   [  ] ธนาณัติ     [  ]   ธนาคารไทยพาณิชย ์

ที่ 
ชื่อ-สกุล 

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

สอบแข่งขัน
ระดับชัน้ 

ค่าสมัคร 
(บาท) 

ชื่อครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
   รวมจ านวนผู้สมัคร.....................คน   รวมเงินค่าสมัคร........................บาท (..............................................................) 
     ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
         (........................................................) 
     ต าแหน่ง......................................................... 
หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได้ และแยกใบสมัครตามระดบัชั้นที่สมัครสอบ 



 
โรงเรียนวาปีปทุม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ ๓ 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันอาทิตยท่ี์ ๘  กันยายน  ๒๕๖๒ 
รับสมัคร  ๑๕  กรกฎาคม – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นที่แข่งขนั แบ่งเป็น  ๓  ระดับ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕,๖ 
 

 
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.......................... 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวาปีปทุม     
โทร. ๐๘๓-๕๖๑๐๔๙๘   คุณครูมณีรัตน์  บุบผารัตน์ 
โทร. ๐๙๓-๓๘๔๙๙๑๙   คุณครูนภัทร  แช่มไล่ 
โทร. ๐๘๘-๓๓๒๐๐๑๐   คุณครวูรวิทย์  มีลี 
โทร. ๐๙๓-๑๓๘๙๙๖๑   คุณครศูิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง 


