
   
 
 

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม 
เร่ือง  การสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย  เนือ่งในวันภาษาไทยแห่งชาติ คร้ังท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวาปปีทุม จะจัดการสอบแข่งขันความรูภ้าษาไทย   ในระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ - ๖  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพื่อให้เป็นกิจกรรมหน่ึงทีส่่งเสริม 
ให้นักเรียนผู้เขา้รว่มแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความรู้ด้านภาษาไทย   อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอน 
วิชาภาษาไทย  ให้เกิดการพัฒนาย่ิง ๆ ขึ้น  โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ ดังน้ี 
๑.ระดับชั้นท่ีสมัครสอบ  

๑.๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับชั้นที่ต่่ากวา่ประถมศกึษาปีที่ ๖ (๔-๖) 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หรือระดับชั้นที่ต่่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่ ๑ 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หรือระดับชั้นที่ต่่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือระดับชั้นที่ต่่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือระดับชั้นที่ต่่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรือระดับชั้นที่ต่่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่ ๕  
๑.๗  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับชั้นที่ต่่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่ ๖ 

๒. ข้อสอบ  
        ๒.๑ เน้ือหาข้อสอบ 
        ข้อสอบออกตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ครอบคลุมตามระดับชั้นที่นักเรียนสมคัรสอบร้อยละ ๘๐ และครอบคลุมเน้ือหาต่่ากวา่ระดับชั้นทีส่มคัรสอบร้อยละ ๒๐ 
        ๒.๒ ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลอืก และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จา่นวน ๕ ตัวเลือก  
              ๒.๒.๑  ข้อสอบระดับประถมศกึษาปีที ่๖  จา่นวน  ๕๐  ข้อ 
              ๒.๒.๒  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ่านวน  ๖๐  ข้อ 
       ๒.๒.๓  ข้อสอบระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ่านวน  ๘๐  ข้อ 
๓. วิธีการสมัครสอบ  

๓.๑ โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแขง่ขันให้รวบรวมรายชื่อลงในใบสมคัรให้สมบูรณ์ตาม
แบบฟอร์มใบสมคัร พร้อมเงินคา่สมคัร คนละ ๕๐ บาท โดยให้ผู้บรหิาร หรือหัวหน้ากลุม่สาระฯ หรือครูผู้ดูแลนักเรียน  
ได้ลงนามรบัรอง กา่หนดรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๕  มถิุนายน  ๒๕๖๕  ถึงวันที่   ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๕ จากน้ันส่งรายชือ่
นักเรียนมาที ่  

๑. เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวาปปีทุม  
๒. OPENCHAT สอบอัจฉริยภาพภาษาไทย ๒๕๖๕  

 
 
 

 



๓.๒ กรณีนักเรียนสมคัรเขา้รว่มสอบแข่งขันในวันด่าเนินการสอบ อาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ให้นักเรียนมา
ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง และชา่ระค่าสมคัรสอบ คนละ ๑๐๐ บาท 
๔. การช าระเงิน 

๔.๑ ชา่ระด้วยเงินสดที่กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  อาคาร ๖ ที่  คุณครูประภาพร   แก้วจันดา  และ 
คุณครศูิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง 

๔.๒ ชา่ระเงินทางไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจา่ยในนาม นางประภาพร  แกว้จันดา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนวาปีปทุม  ต่าบลหนองแสง  อ่าเภอวาปีปทมุ  จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๒๐ 

๔.๓ ชา่ระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  หมายเลขบัญชี ๐๖๕-๘-๒๒๐๔๑-๑  สาขาวาปีปทุม   
จังหวัดมหาสารคาม  ชือ่บัญชีนางประภาพร  แก้วจันดา  และน.ส.ศิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง และนายวรวิทย์  มีลี   
(กรุณาแนบใบโอนเงินและรายชื่อนักเรียนส่ง เพจเฟซบุ๊ก กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนวาปีปทมุ หรือ OPENCHAT 
สอบอัจฉริยภาพภาษาไทย ๒๕๖๕ ตาม qr code ด้านบน)  
๕. ก าหนดวันเวลาสอบ สอบวันอาทิตย์ที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  ตามตารางสอบ 
 ตารางสอบความรู้ภาษาไทย คร้ังท่ี ๔  วันอาทิตย์ท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

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 ตัดสินตามคะแนนเรียงจากมากไปน้อย  

    กรณีคะแนนเท่ากันปฏิบัติ ดังนี ้
 ๑. พิจารณาคะแนนจากสาระที่ ๔ หลักภาษาและการใช้ภาษา สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม สาระที ่๑  
การอ่าน สาระที่ ๒ การเขียน และสาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด ตามล่าดับ 
 ๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๗. รางวัลการสอบแข่งขัน 
 รางวัลแต่ละระดับชั้นท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน มีดังน้ี 
                    รางวลัชนะเลศิ                    เงินรางวัล        ๑,๒๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๑     เงินรางวลั        ๑,๐๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๒     เงินรางวลั           ๘๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
                    รางวลัชมเชย  ๓  รางวัล        เงินรางวัล            ๕๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 

       ***ครูผูส้อนได้รับเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน      
๘. การประกาศผลสอบ จะประกาศผลการสอบให้ทราบในวนัศุกร์ที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   
 โดยจะติดประกาศ ดังน้ี 

๘.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนวาปปีทุม บริเวณข้างอาคาร ๓-๔ 
๘.๒ ทาง อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.wpt.ac.th  
๘.๓ ทางเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนวาปปีทุม  

๙. การมอบรางวัล  
ก่าหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ  ห้องพิลาสปทุมมาลย์  

โรงเรียนวาปีปทุม  อ่าเภอวาปปีทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

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


๑๐. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  (๐๘๓-๗๙๒๖๙๕๘  : คุณครูบวัภา  มะกา)  หรือคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  โรงเรียนวาปีปทมุ  ทุกคน 
 

     จึงประกาศให้โรงเรียน นักเรียน และผู้สนใจ ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
    
 

ว่าที่ ร.อ.  
            (สุรเชษฐ์  โคตรพฒัน์) 
รองผู้อ่านวยการโรงเรียน รักษาการในต่าแหน่ง 
        ผู้อ่านวยการโรงเรียนวาปปีทุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย  คร้ังท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

สอบวันอาทิตย์ท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 

๑. ชื่อโรงเรียนที่สมัคร........................................................................ต่าบล............................. ..อา่เภอ............................ 
    จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท.์..................................................... 
๒. ชื่อครูผูป้ระสานงาน...............................................................โทรศัพท.์...............................มือถือ. ............................... 
๓. การชา่ระเงินคา่สมคัรสอบ   [  ] น่าส่งด้วยตนเอง   [  ] ธนาณัติ     [  ]   ธนาคารกสิกรไทย 

ที่ 
ชื่อ-สกุล 

 (ระบุคา่น่าหน้า ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว) 
ระดับชั้น
ที่เรียน 

สอบ 
แข่งขัน

ระดับชั้น 

ค่า
สมัคร 
(บาท) 

ชื่อครผูู้ควบคุม/ฝึกซ้อม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
   รวมจา่นวนผูส้มคัร.....................คน   รวมเงินค่าสมคัร........................บาท (....................................... .......................) 
      

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
         (........................................................) 
     ต่าแหน่ง......................................................... 
หมายเหตุ : ใบสมคัรสามารถถา่ยส่าเนาเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได้ และแยกใบสมคัรตามระดับชั้นทีส่มัครสอบ 



 
โรงเรียนวาปีปทุม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความรู้ภาษาไทย  ครั้งท่ี  ๔ 

เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
วันอาทิตย์ท่ี  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

รับสมัคร  ๑๕  มิถุนายน  –  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๕  
ระดับชั้นท่ีแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ (ป.๔-๖) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒,๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔,๕,๖ 

 
ติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี.......................... 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวาปีปทุม     
โทร ๐๘๓-๗๙๒๖๙๕๘   คุณครูบัวภา  มะกา 
โทร ๐๙๓-๓๘๔๙๙๑๙   คุณครูนภัทร  แช่มไล ่
โทร ๐๘๖-๒๓๒๓๔๘๗   คุณครูนาถชนก  ภูมั่ง 
โทร ๐๘๘-๓๓๒๐๐๑๐   คุณครูวรวิทย์  มีลี 

 

 


