
 

 

   ทุนการศึกษากวา่ 35,000 บาท จาํนวน 140 รางวลั 

1. รางวลัชนะเลิศ   

       โล่เกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 1,000 บาท 

2. รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั 1 

       โล่เกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 800 บาท 

3. รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั 2  

       โล่เกียรติคุณประกาศและทุนการศึกษา 500 บาท 

4. รางวลัชมชย (Top Ten) อนัดบัที่ 4 - 10 

       เกียรติบตัรและทุนการศึกษา 200 บาท 

5. รางวลัชมชย (Top Twenty) อนัดบัที่ 11 - 20 

       เกียรติบตัรและทุนการศึกษา 100 บาท 

   สาํหรบันักเรียนที่เขา้ร่วมการสอบแขง่ขนัจะไดร้บัเกียรติบตัร 

ครทูี่นํานักเรียนเขา้ร่วมการสอบและโรงเรียนที่สนับสนุนการ

สอบจะไดร้บัเกียรติบตัร 

 

 

 

ระดบัชนั ป้ .5 – 6  

 ถา้ในปีหนึ่งเดือนมกราคมมีวนัจนัทรเ์พียง  4  วนัและวนัศุกร์

เพียง 4 วนัแลว้วนัที่ 20 มกราคมของปีนั้น   

 จะตรงกบัวนัอะไร __________       

 

ระดบัชนั ้ ม.1  

 ถา้  1 28 8 8 228x x x       

แลว้  x   มีคา่เท่าใด __________ 

 

ระดบัชนั ้ ม.2  

 ถา้  2 21 2553 2554n        

จงหาคา่ของ  2 1n     __________ 

  

ระดบัชนั ้ ม.3  

 กาํหนด  
115 2 3 42 22

3

x  




  

   แลว้  x   เท่ากบัเท่าใด __________ 

  

ระดบัชนั ้ ม.4  

    กาํหนด  
2( 6)(1 ) 0

( 1)
x x

x
 




 

    จงหาเซตคาํตอบของอสมการ  __________ 

 

ระดบัชนั ้ ม.5  

     สรา้งจาํนวน 3 หลกัจากเลขโดด  1,  2,  3,  ...,  9 โดยให ้

     เลขโดดแต่ละหลกัซํ้ากนัได ้ จงหาความน่าจะเป็นที่จาํนวน 

     ที่สรา้งไดเ้ป็นจาํนวนที่หารดว้ย 5 ไมล่งตวั __________ 

 

ระดบัชนั ้ ม.6 

     ขอ้มลูชุดหนึ่งมี  5  จาํนวน  ถา้ควอรไ์ทลท์ี่หนึ่ง   

ควอรไ์ทลท์ี่สอง  และควอรไ์ทลท์ี่สามเท่ากบั  18,  25  และ  

28  ตามลาํดบั  แลว้คา่เฉลี่ยเลขคณิตของขอ้มลูชุดนี้มีคา่

เท่ากบัเท่าใด __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH CONTEST 2012 ครั้งที่ 6 
ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จ.ยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัผูเ้รยีนคณิตศาสตรด์ี  

มีความสามารถสูง เพื่อพฒันาการศึกษา

คณิตศาสตรไ์ทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ดาํเนินการโดย 

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

โรงเรยีนกุดชุมวิทยาคม 

 รางวลัการสอบแข่งขนั 

 ตวัอยา่งแบบทดสอบ  

MATH CONTEST 2012 

สอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที.่..กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนกดุชุมวทิยาคม อําเภอกุดชุม จงัหวัดยโสธร 

โทรศัพท์ : 086-7208106 (ครูไพรวัล ดวงตา) 
089-2809802 (ครูจริยาภรณ์  พรมเสน) 

เว็บไซต์กลุ่มสาระ 
www.mathkc.wordpress.com 



โครงการแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร ์

ครงัที่ ้ 6 ประจาํปีการศึกษา 2555 

 

 

1. การสอบแขง่ขนัเป็นประเภทบุคคล และแบ่งเป็น 2 ชว่งชั้น 

 จาํนวน  7  ระดบั ดงันี้  
   1. ระดบัประถมปลาย ป. 5 – 6  

   2. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 

   3. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 2 

    4. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 
  5. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4 
    6. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 5 
  7. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 
2. นักเรียนที่จะเขา้สอบแข่งขนัในระดบัชั้นใด จะตอ้งกาํลงัศึกษา
ในระดบัชั้นนั้นหรือตํา่กวา่ 

 

 

 

1. ระดบัประถมตน้ ป. 5– 6 
 จาํนวน การบวกการลบการคูณการหาร สมการ เสน้ขนาน 
ตวัประกอบของจาํนวนนับ มุมและส่วนของเสน้ตรง เศษส่วน 
ทศนิยม ทิศและแผนผงั พื้นที่รปูสี่เหลี่ยมและวงกลม รอ้ยละ 

2. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 
 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จํานวนเต็ม เลขยกกําลัง พื้นฐานทาง
เรขาคณิต เศษส่วนและทศนิยม การประมาณค่า คู่อันดับ
และกราฟ สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

3. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 2 
 เนื้อหาในระดับ ม.1 และอัตราส่วนและร้อยละ การวัด  
การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ แผนภูมิ
วงกลม จาํนวนจริง ทฤษฎีบทปีทาโกรสั 

4. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 เนื้อหาในระดบั ม.1, ม.2 และพื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ  
ระบบสมการเชิงเสน้ ความคลา้ย  อสมการ  สถิติ  
ความน่าจะเป็น  ตรีโกณมิติ 

5. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4 
 เซต  การใหเ้หตุผล  จาํนวนจริง  เลขยกกาํลงั  ความสมัพนัธ์
และฟังกช์นั   อตัราส่วนตรีโกณมิติ 

6. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 5 
 เซต  การใหเ้หตุผล  จาํนวนจริง  เลขยกกาํลงั  ความสมัพนัธ์
และฟังกช์นั   อตัราส่วนตรีโกณมิติ  ลาํดบัและอนุกรม 

   ความน่าจะเป็น  และสถิติเบื้องตน้ 
7. ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6 

   เนื้อหาในระดบั ม.4  และ ม.5  ที่เป็นรายวิชาคณิตพื้นฐาน 
 

 

 

1.  เวลาที่ใชใ้นการสอบ  100  นาที   

2. คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
3. แบบทดสอบมี 2 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 20 ขอ้ 
      ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน 
  ตอนที่ 2 เป็นอตันัยแบบเขียนเฉพาะคาํตอบ 20 ขอ้ 
      ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 60 คะแนน 
 

 

 รบัสมคัรตั้งแต่วนันี้ – วนัที่ 24 มกราคม 2556 โดยชาํระค่า

สมคัรสอบเป็นรายบุคคล คนละ 40 บาท สาํหรบัทุกระดบัชั้น 
 1. สมคัรดว้ยตนเอง ในวนัและเวลาราชการหอ้งกลุ่มสาระ 
คณิตศาสตร ์กบัคุณครกูลุ่มสาระคณิตศาสตรท์ี่สอนวิชาพื้นฐาน  
หรือคุณครจูริยาภรณ ์ พรมเสน (งานการเงิน กลุ่มสาระฯ) 
 2. สมคัรทางไปรษณีย ์(ธนาณตัิ) สัง่จา่ยในนาม 
นางจริยาภรณ ์พรมเสน  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อาํเภอกุดชุม 
จงัหวดัยโสธร 35140  สัง่จา่ย ปณ. กุดชุม  เพิ่มเติม  
089-2809802, 086-7208106 

    3. สมคัรออนไลน์  ที่ www.mathkc.wordpress.com  แลว้

โอนเงินเขา้บญัชีนายไพรวลั ดวงตา เลขที่ 3360022807
ธนาคารกรุงไทยสาขากุดชุม แลว้ส่งสลิปแจง้ทางอีเมล ์

krupraiwan@gmail.com 

หรือทางโทรสาร 045789101หรือโทรแจง้ 0867208106 

 

 
 

 ภายในวนัศุกรท์ี่ 25 มกราคม 2556 ที่บอรด์ป้ายนิเทศ 
อาคาร 2  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม และทางเว็บไซตก์ลุ่มสาระ 
คณิตศาสตร ์www.mathkc.wordpress.com และเว็บไซตฝ์่าย

วิชาการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม www.kutchum.wordpress.com 

 

 

 
 

1. สอบวนั อาทิตย ์ที่ 27 มกราคม 2556 

2. กาํหนดการสอบ 

 เวลา 09.00 – 10.40 น. ประถมศึกษาปี่ที่ 5 – 6  

      มธัยมศึกษาปีที่ 2 
      มธัยมศึกษาปีที่ 5 
  เวลา 11.00 – 12.40 น. มธัยมศึกษาปีที่ 1 

      มธัยมศึกษาปีที่ 4 
 เวลา 13.00 – 14.40 น.  มธัยมศึกษาปีที่ 3 

      มธัยมศึกษาปีที่ 6 
 หากมีผูส้มคัรจาํนวนมากโรงเรียนอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง 
เวลาสอบและจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
3. สถานที่สอบ อาคาร 2 และ 3 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

 

 

 
 1. ประกาศผลสอบ วนัพฤหสับดีที่ 31 มกราคม 2555 ณ  
บอรด์ป้ายนิเทศอาคาร 2  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม และทาง 
เว็บไซตก์ลุ่มสาระคณิตศาสตร ์www.mathkc.wordpress.com  

และเว็บไซตฝ์่ายวิชาการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

www.kutchum.wordpress.com 

 2. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเขา้ร่วมการแขง่ขนั จะไดท้ราบผล 

สอบทางไปรษณีย ์
 3. การมอบรางวลั วนัศุกรท์ี่ 8 กุมภาพนัธ ์2556 
บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน เวลา 08.15 น. 

 

 เนือหาที่สอบ้

 ประเภทและระดบัการแข่งขนั

 ลกัษณะของขอ้สอบ 

 การสมคัรสอบ 

     ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิสอบ์  

 กาํหนดวนัและเวลาสอบ 

 ประกาศผลการสอบและมอบรางวลั 


