ประกาศโรงเรียนวาปี ปทุม
เรื่ อง การสอบแข่งขันความรู ้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนวาปี ปทุม จะจัดการสอบแข่งขันความรู ้ภาษาไทย ใน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๖ เนื่องในวันภาษาไทยแห่ งชาติ เพื่อให้เป็ น
กิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึ กฝน และได้วดั ความสามารถด้านภาษาไทย อีกทั้ง
เป็ นการกระตุน้ การเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย ให้เกิดการพัฒนายิง่ ๆ ขึ้น โดยแบ่งการสอบออกเป็ นระดับต่างๆ ดังนี้
๑.ระดับชั้ นที่สมัครสอบ
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปี ที่ ๖ หรื อระดับชั้นที่ต่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ ๖ (๔-๖)
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ หรื อระดับชั้นที่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๑
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ หรื อระดับชั้นที่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๒
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ หรื อระดับชั้นที่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๓
๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ หรื อระดับชั้นที่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๔
๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ หรื อระดับชั้นที่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๕
๑.๗ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ หรื อระดับขั้นที่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๒. ข้ อสอบ
๒.๑ เนื้อหาข้อสอบ
ข้อสอบออกตามตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ครอบคลุมตามระดับชั้นที่นกั เรี ยนสมัครสอบร้อยละ ๘๐และครอบคลุมเนื้อหาต่ากว่าระดับชั้นที่สมัครสอบร้อยละ
๒๐
๒.๒ ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก
๒.๒.๑ ข้อสอบระดับประถมศึกษาปี ที่ ๖ จานวน ๖๐ ข้อ
๒.๒.๒ ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน ๘๐ ข้อ
๒.๒.๓ ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๑๐๐ ข้อ

๓. วิธีการสมัครสอบ
โรงเรี ยนที่มีความประสงค์จะส่ งนักเรี ยนเข้าสอบแข่งขันให้รวบรวมรายชื่อลงในใบสมัครให้สมบูรณ์ตาม
แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร คนละ ๕๐ บาท โดยให้ผบู ้ ริ หาร หรื อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรื อครู ผดู ้ ูแล
นักเรี ยนมาสอบ ได้ลงนามรับรอง หรื อส่ งรายชื่อนักเรี ยนมาที่ e-mail thai@wpt.ac.th กาหนดรับสมัครระหว่าง
วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ .
๔. การชาระเงิน
๔.๑ ชาระด้วยเงินสดที่กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย อาคาร ๖ ที่ คุณครู สุกลั ยา จุฬุวรรณ
คุณครู สุมามาลย์ โสดา คุณครู ประภาพร แก้วจันดา
๔.๒ ชาระเงินทางไปรษณี ยธ์ นาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสุ กลั ยา จุฬุวรรณ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
โรงเรี ยนวาปี ปทุม ตาบลหนองแสง อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐
๔.๓ ชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ชื่ อบัญชี
นางสุ กลั ยา จุฬุวรรณ หมายเลขบัญชี ๔๐๗ – ๕๘๓๑๘๘-๘ (กรุ ณาแนบใบโอนเงินและรายชื่อนักเรี ยนมาที่
e-mail nartchanok-mint @hotmail.com หรื อ โทรสาร ๐๔๓-๗๙๙๓๗๒ )
๕. กาหนดวันเวลาสอบ สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามตารางสอบ
ตารางสอบความรู้ ภาษาไทย ครั้ งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

ป.๖

ม.๑

ม.๒

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ม.๓

๖. เกณฑ์ การตัดสิ น
๖.๑ ตัดสิ นตามคะแนนเรี ยงจากมากไปน้อย
๖.๒ ถ้าคะแนนเท่ากันจะแบ่งเงินรางวัลออกเป็ นส่ วน ๆ ตามจานวนนักเรี ยนที่ได้รับรางวัลในลาดับนั้น
๗. รางวัลการสอบแข่ งขัน
รางวัลแต่ ละระดับชั้นที่เข้ าร่ วมการแข่ งขัน มีดงั นี้
รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล

๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล

เงินรางวัล

๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร

***ครู ผสู ้ อนได้รับเกียรติบตั ร นักเรี ยนที่เข้าร่ วมสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบตั รทุกคน
๘. การประกาศผลสอบ จะประกาศผลการสอบให้ทราบในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจะติดประกาศ ดังนี้
๘.๑ บอร์ ดประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนวาปี ปทุม บริ เวณข้างอาคาร ๓-๔
๘.๒ ทาง อินเตอร์ เน็ต เว็บไซด์ http://www.wpt.ac.th
๙. การมอบรางวัล
กาหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวัน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริ เวณพิธีหน้าเสาธง
โรงเรี ยนวาปี ปทุม อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม
๑๐ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ (๐๘๑- ๗๓๙๗๕๕๑ : คุณครู ลดั ดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า) หรื อคุณครู กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนวาปี ปทุม ทุกคน
จึงประกาศให้โรงเรี ยน นักเรี ยน และผูส้ นใจ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

( ดร.มณู ญ เพชรมีแก้ว )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวาปี ปทุม

บัญชีรายชื่ อนักเรียนสมัครสอบแข่ งขันความรู้ ภาษาไทย ครั้งที่ ๑ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนวาปี ปทุม อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สอบวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๖๐
๑. ชื่อโรงเรี ยนที่สมัคร........................................................................ตาบล...............................อาเภอ
............................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................โทรศัพท์
......................................................
๒. ชื่อครู ผปู ้ ระสานงาน...............................................................โทรศัพท์................................มือถือ
................................
๓. การชาระเงินค่าสมัครสอบ [ ] นาส่ งด้วยตนเอง [ ] ธนาณัติ [ ] ธ.ก.ส.
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุคานาหน้า ด.ช./ด.ญ./นาย/ นางสาว)

ระดับชั้น
ที่เรี ยน

สอบแข่งขั
นระดับชั้น

ค่า
สมัคร
(บาท)

ชื่อครู ผคู ้ วบคุม/ฝึ กซ้อม

รวมจานวนผูส้ มัคร.....................คน รวมเงินค่าสมัคร........................บาท
(..............................................................)
ลงชื่อ...................................................ผูร้ ับรอง
(........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถถ่ายสาเนาเอกสาร หรื อ ดาวน์โหลดได้ และแยกใบสมัครตามระดับชั้นที่สมัครสอบ

