
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกดุชมุวทยาคมิ  
เร่ือง การสอบแขงขนัคว่ ามสามารถทางคณตศาสตร ์ครัง้ท่ี ิ 6 

ประจาํปีการศึกษา 2555 (Math Contest 2012) 
.................................................................................... 

  ดว้ยกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โรงเรยีนกุดชุมวทิยาคม  อาํเภอกุดชุม  จงัหวดัยโสธร จะจดัใหม้กีาร
ทดสอบความสามารถทางคณติสาสตร ์ครัง้ที ่6 ประจาํปีการศกึษา 2555 การแขง่ขนัแบ่งเป็น 3 ชว่งชัน้คอื  
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยกาํหนดระเบยีบการแขง่ขนั  ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ประเภทและระดบัการสอบแข่งขนั 
การสอบแขง่ขนัเป็นประเภทบุคคล และแบ่งเป็น 3 ชว่งชัน้ 7 ระดบั ดงัน้ี 
ชว่งชัน้ที ่1 ระดบัประถมศกึษาปีที ่4 - 6 
ชว่งชัน้ที ่2 ประกอบดว้ย ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 
ชว่งชัน้ที ่3 ประกอบดว้ย ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่4 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 
นกัเรยีนทีจ่ะเขา้สอบแขง่ขนัในระดบัชัน้ใด จะตอ้งกาํลงัศกึษาในระดบัชัน้นัน้หรอืตํ่ากวา่ 

 
2. วธีการสอบและเน้ือหาท่ีใช้ิ สอบ สอบขอ้เขยีน โดยกาํหนดคะแนนและเวลาดงัตาราง 

ระดบัชัน้ ขอบขา่ยเน้ือหา หมายเหตุ 
ประถมศกึษา 
ปีที ่4 – 6 

 

จาํนวน การบวกการลบการคณูการหาร สมการ ตวัประกอบของจาํนวนนบั 
มมุและสว่นของเสน้ตรง เสน้ขนาน ทศิและแผนผงั 
เศษสว่น ทศนิยม พืน้ทีร่ปูสีเ่หลีย่มและวงกลม บทประยกุต ์

มธัยมศกึษา 
ปีที ่1 

 

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จาํนวนเตม็ เลขยกกาํลงั พืน้ฐานทางเรขาคณิต 
เศษสว่นวนและทศนิยม การประมาณคา่ คูอ่นัดบัและกราฟ สมการเชงิเสน้ 
ตวัแปรเดยีว 

มธัยมศกึษา 
ปีที ่2 

เน้ือหาในระดบั ม.1 และอตัราสว่นและรอ้ยละ การวดั แผนภมูวิงกลม 
การแปลงทางเรขาคณิต ความเทา่กนัทุกประการ จาํนวนจรงิ ทฤษฎบีทปี
ทาโกรสั 

มธัยมศกึษา 
ปีที ่3 

เน้ือหาในระดบั ม.1, ม.2 และพืน้ทีผ่วิและปรมิาตร กราฟ  ระบบสมการเชงิ
เสน้ ความคลา้ย  อสมการ  สถติ ิ ความน่าจะเป็น  ตรโีกณมติ ิ

มธัยมศกึษา 
ปีที ่4 

เซต  การใหเ้หตุผล  จาํนวนจรงิ  เลขยกกาํลงั  ความสมัพนัธแ์ละฟงกช์นั   ั

อตัราสว่นตรโีกณมติ ิ
มธัยมศกึษา 

ปีที ่5 
เซต  การใหเ้หตุผล  จาํนวนจรงิ  เลขยกกาํลงั  ความสมัพนัธแ์ละฟงกช์นัั  
อตัราสว่นตรโีกณมติ ิ ลาํดบัและอนุกรม ความน่าจะเป็น  และสถติเิบือ้งตน้ 

มธัยมศกึษา 
ปีที ่6 

เซต  การใหเ้หตุผล  จาํนวนจรงิ  เลขยกกาํลงั  ความสมัพนัธแ์ละฟงกช์นัั  
อตัราสว่นตรโีกณมติ ิ ลาํดบัและอนุกรม ความน่าจะเป็น  และสถติเิบือ้งตน้ 

1. ใชเ้วลาสอบ 100 นาท ี
2. คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
3. แบบทดสอบม ี2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นปรนยัแบบ 
      เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
      จาํนวน 20 ขอ้ 
       (ขอ้ละ 2 คะแนน) 
      รวม 40 คะแนน 
ตอนท่ี 2 เป็นอตันยัแบบ 
      เขยีนเฉพาะคาํตอบ 
      จาํนวน 20 ขอ้ 
     (ขอ้ละ 3 คะแนน) 
      รวม 36 คะแนน 
กรณีทีไ่ดค้ะแนนเทา่กนัจะ 
พจิารณาผูท้ีไ่ดค้ะแนนตอนที ่
2  และ 1 ตามลาํดบั 

 
 



3. การสมคัรสอบ 
    รบัสมคัรตัง้แต่วนัน้ี – วนัที ่24 มกราคม 2556 โดยชาํระคา่สมคัรสอบเป็นรายบุคคล คนละ 40 บาท 
สาํหรบัทุกระดบัชัน้ 
   3.1 สมคัรดว้ยตนเอง ในวนัและเวลาราชการหอ้งกลุ่มสาระคณติศาสตร ์กบัคุณครกูลุ่มสาระคณติศาสตร ์
ทีส่อนวชิาพืน้ฐาน หรอืคุณครจูรยิาภรณ์  พรมเสน (งานการเงนิ กลุ่มสาระคณติศาสตร)์ 
   3.2 สมคัรทางไปรษณยี ์(ธนาณตั)ิ สัง่จา่ยในนามนางจรยิาภรณ์ พรมเสน  โรงเรยีนกุดชุมวทิยาคม อาํเภอ 
กุดชุม  จงัหวดัยโสธร 35140  สัง่จา่ย ปณ. กุดชุม  เพิม่เตมิ 089-2809802  086-7208106 
     3.3 สมคัรออนไลน์  ที ่www.mathkc.wordpress.com หรอื www.kutchum.wordpress.com  แลว้โอนเงนิ
เขา้บญัชนีายไพรวลั ดวงตา เลขที ่3360022807  ธนาคารกรงุไทย  สาขากุดชุม แลว้สง่สลปิแจง้ทางอเีมล ์
krupraiwan@gmail.com หรอืทางโทรสาร 045789101 หรอืโทรแจง้ 0867208106 (การสมคัรจะออนไลน์จะ
สมบรูณ์เมือ่ไดร้บัเงนิคา่สมคัรแลว้เทา่นัน้) 
 

4. ประกาศรายช่ือผูมี้สทธสอบิ ิ์  
  ภายในวนัศุกรท์ี ่25 มกราคม 2556 ทีบ่อรด์ป้ายนิเทศอาคาร 2 หรอืทางเวบ็ไซตก์ลุ่มสาระคณติศาสตร ์
www.mathkc.wordpress.com และเวบ็ไซตฝ์ายวชิาการ่ โรงเรยีนกุดชุมวทิยาคม www.kutchum.wordpress.com  
 

5. กาํหนดวนัและเวลาสอบ   วนัอาทติยท์ี ่ 27  มกราคม 2555 
เวลา 09.00 – 10.40 น.  ระดบัประถมศกึษา 5 - 6, ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่2,   ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่5 
เวลา 11.00 – 12.40 น.  ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1,  ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่4 
เวลา 13.00 – 14.40 น.  ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3,  ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 
หากมผีูส้มคัรสอบเป็นจาํนวนมากโรงเรยีนอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงเวลาสอบและจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

6. สถานท่ีสอบ อาคาร 3  โรงเรยีนกุดชุมวทิยาคม อาํเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร 
7. รางวลัการสอบแข่งขนั    ในแต่ละระดบัมรีางวลัดงัน้ี 

รางวลัชนะเลศิ    โล่เกยีรตคิุณ  พรอ้มเงนิรางวลั 1,000 บาท 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  โล่เกยีรตคิุณ  พรอ้มเงนิรางวลั 800 บาท 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2  โล่เกยีรตคิุณ  พรอ้มเงนิรางวลั 500 บาท 
รางวลัชมเชยอนัดบั 4 - 10  เกยีรตบิตัร  พรอ้มเงนิรางวลั 200 บาท (Top Ten) 
รางวลัชมเชยอนัดบั 11 - 20  เกยีรตบิตัร  พรอ้มเงนิรางวลั 100 บาท (Top Twenty) 
ซึง่โรงเรยีนทีส่ง่นกัเรยีนเขา้แขง่ขนัจะไดร้บัเกยีรตบิตัรในนามโรงเรยีน สว่นครทูีค่วบคุมนกัเรยีนเขา้รว่ม

การแขง่ขนั จะไดร้บัเกยีรตบิตัรดว้ย 
8. ประกาศผลการสอบ 
  ประกาศผลการสอบพฤหสับดทีี ่31 มกราคม 2556 ทีบ่อรด์ป้ายนิเทศอาคาร 2 โรงเรยีนกุดชุมวทิยาคม 
และทางเวบ็ไซต ์www.mathkc.wordpress.com และ www.kutchum.wordpress.com สาํหรบัโรงเรยีนทีส่ง่
นกัเรยีนเขา้รว่มแขง่ขนั จะไดร้บัทราบผลการสอบทางไปรษณยี ์พรอ้มนดัหมายวนัรบัรางวลัและเกยีรตบิตัร 
 

ประกาศ ณ วนัที ่7  มกราคม 2556 
 
 
 

(นายไตรสรณ์  สวุพงษ์) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนกุดชุมวทิยาคม 


