
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 
เรื่อง การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 9 (Math Contest 2019) 

ประจําปีการศึกษา 2562  
.................................................................................... 

  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อําเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร จะจัดให้มีการ
ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 9 ประจําปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ท่ี 5 มกราคม 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ ท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนท้ังในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
เตรียมความพร้อมสําหรับการสอบแข่งขันเพ่ือการศึกษาต่อในระดับสูง นอกจากนี้ยังเป็นการบริการทางวิชาการแก่
นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการและพ้ืนท่ีใกล้เคียงด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ประเภทและระดับการสอบแข่งขัน 

การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคล และแบ่งเป็น 7 ระดับชั้น ดังนี้ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3, 4, 
5,  6  นักเรียนสามารถสอบแข่งขันได้ในระดับชั้นท่ีตนกําลังศึกษาอยู่และระดับชั้นท่ีสูงกว่า 
 

2. วิธีการสอบและเนื้อหาท่ีใช้สอบ สอบข้อเขียน โดยกําหนดคะแนนและเวลาดังตาราง 

ระดับช้ัน ขอบข่ายเน้ือหา หมายเหต ุ
ประถมศึกษา 
  ตอนปลาย 

  (ป.5-6) 

สมบัติของจํานวนนับ  สมการ ตัวประกอบของจํานวนนับ เส้นขนานและมมุ  
ทิศและแผนผัง เศษส่วน ทศนิยม บทประยุกต์ การวัด การนําเสนอข้อมูล 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

1. ใช้เวลาสอบ 100 นาที 
2. คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
3. แบบทดสอบม ี2 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นปรนัยแบบ 
      เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
      จํานวน 20 ข้อ 
       (ข้อละ 2 คะแนน) 
      รวม 40 คะแนน 
ตอนท่ี 2 เป็นอัตนัยแบบ 
      เขียนเฉพาะคําตอบ 
      จํานวน 20 ข้อ 
     (ข้อละ 3 คะแนน) 
      รวม 60 คะแนน 
กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากันจะ 
พิจารณาผู้ท่ีได้คะแนนตอนท่ี 2 
และ 1 ตามลําดับ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 

 

จํานวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณติ เลขยกกําลัง ทศนิยมและเศษสว่น 
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมติ ิสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัตราสว่น สัดส่วน
และร้อยละ กราฟและความสมัพันธ์เชิงเส้น สถิติ(1) และเน้ือหาเชิงบูรณาการ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจํานวนจริง, ปริซึมและ
ทรงกระบอก, การแปลงทางเรขาคณิต, สมบัติของเลขยกกําลัง, ความเท่ากันทุก
ประการ, เส้นขนาน, การให้เหตผุลทางเรขาคณิต, สถิติ (2) พหุนามและการ
แยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกําลังสองตัวแปรเดยีว การแปรผัน 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร กราฟ  ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย  อสมการ  สถิติ  
ความน่าจะเป็น กรณฑ์ท่ีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการกําลังสอง 
พาราโบลา ระบบสมการ อัตราส่วนตรีโกณมิต ิทักษะกระบวนการทางคณิต 
และเน้ือหาเชิงบูรณาการ 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

เซต  ตรรกศาสตรเ์บ้ืองต้น หลักการนับเบ้ืองต้น ความน่าจะเป็น จํานวนจริง
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม เรขาคณติ
วิเคราะห์ ภาคตดักรวย 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 5 

เลขยกกําลัง ฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์และดีเทอร์
มินันต์ เวกเตอร์ในสามมิติ จํานวนเชิงซ้อน หลักการนับเบ้ืองต้น  ความน่าจะ
เป็น และเน้ือหาในระดับช้ัน ม.4 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 

การวิเคราะห์ข้อมลูเบ้ืองต้น การแจกแจงปกติ ความสมัพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่าง
ข้อมูล วิธีเรียงสบัเปลีย่นและจัดหมู่ ความน่าจะเป็น แคลคูลัสเบ้ืองต้น 
ลําดับอนันต์และอนุกรมอนันต ์กําหนดการเชิงเส้น และเน้ือหาในระดับ ม.4-5 

 
 



3. การสมัครสอบ 
    รับสมัครต้ังแต่วันนี้ – วันท่ี 28 
ระดับชั้น 
  3.1 สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กับคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ท่ีสอนวิชาพ้ืนฐาน หรือคุณครูครียาภัทร  ทองนาค 
  3.2 สมัครทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ
อําเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 35140  สั่งจ่าย ปณ
     3.3 สมัครออนไลน์ ท่ี  http://gg.gg/ftpd6
336-0-42257-0 ชื่อบัญชีนางเพลินพิศ สิงห์คําและ น
 “สอบคณิตศาสตร์กุดชุม 
 

 
 
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
  ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 2 มกราคม 
www.mathkc.wordpress.com และเว็บไซต์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
 

5. กําหนดวันและเวลาสอบ   วันอาทิตย์
เวลา 08.30 – 10.10 น.    ระดับ
เวลา 10.30 – 12.10 น.    ระดับ
หากมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมากโรงเรียนอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเวลาสอบและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

6. สถานท่ีสอบ อาคาร 3 - 4  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 

7. รางวัลการสอบแข่งขัน    ในแต่ละระดับมีรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
รางวัลชมเชยอันดับ 4 - 10  
รางวัลชมเชยอันดับ 11 - 20  
ซ่ึงโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในนามโรงเรียน ส่วนครูท่ีควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการ

แข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรด้วย 
 

8. ประกาศผลการสอบ 
  ประกาศผลการสอบวันพฤหัสบดี
ทางเว็บไซต์ www.mathkc.wordpress.com
จะได้รับทราบผลการสอบทางไปรษณีย์ พร้อมนัดหมายวันรับรางวัลแ
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 
 
 
 

 ธันวาคม 2562 โดยชําระค่าสมัครสอบเป็นรายบุคคล คนละ 

สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กับคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ท่ีสอนวิชาพ้ืนฐาน หรือคุณครูครียาภัทร  ทองนาค (งานการเงิน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) 

ธนาณัติ) สั่งจ่ายในนามนางสาวครียาภัทร  ทองนาค โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 
สั่งจ่าย ปณ. กุดชุม  เพ่ิมเติม 085-0254287, 086-7208106
://gg.gg/ftpd6  โอนเงินค่าสมัครเข้า ธ.กรุงไทย สาขากุดชุม หมายเลขบัญชี 

ชื่อบัญชีนางเพลินพิศ สิงห์คําและ น.ส.ครียาภัทร ทองนาค พร้อมท้ังแนบหลักฐานผ่านกลุ่มไลน์

มกราคม 2563 ท่ีบอร์ดป้ายนิเทศอาคาร 2 หรือทางเว็บไซต์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
และเว็บไซต์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม www.schoolkc.ac.th

อาทิตย์ท่ี  5  มกราคม 2563 
ระดับชั้น ม.1,  ม.3,  ม.5 
ระดับชั้น ม.2,  ม.4,  ม.6  และระดับประถมศึกษา 

หากมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมากโรงเรียนอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเวลาสอบและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

ะระดับมีรางวัลดังนี้ 
โล่เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 

 โล่เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 
 โล่เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท 
 เกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล 100 บาท (Top Ten)
 เกียรติบัตร  (Top Twenty) 

ซ่ึงโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในนามโรงเรียน ส่วนครูท่ีควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการ

พฤหัสบดีท่ี 9 มกราคม 2563 ท่ีบอร์ดป้ายนิเทศอาคาร 2 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม และ
www.mathkc.wordpress.com และ www.schoolkc.ac.th สําหรับโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 

จะได้รับทราบผลการสอบทางไปรษณีย์ พร้อมนัดหมายวันรับรางวัลและเกียรติบัตร 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.  2562 

( นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ) 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 

โดยชําระค่าสมัครสอบเป็นรายบุคคล คนละ 50 บาท สําหรับทุก

สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กับคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  
7208106 

กรุงไทย สาขากุดชุม หมายเลขบัญชี  
ครียาภัทร ทองนาค พร้อมท้ังแนบหลักฐานผ่านกลุ่มไลน์ 

หรือทางเว็บไซต์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
www.schoolkc.ac.th 

หากมีผู้สมัครสอบเป็นจํานวนมากโรงเรียนอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเวลาสอบและจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

(Top Ten) 

ซ่ึงโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในนามโรงเรียน ส่วนครูท่ีควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการ

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม และ
สําหรับโรงเรียนท่ีส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  


