
ประกาศโรงเรียนสตึก 
เร่ือง  ระเบียบการสอบแข่งขันทักษะทางคณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น   

คร้ังที่   ๓๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

                                                                    
 ดว้ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์ไดจ้ดัใหมี้ 
การสอบแข่งขนัทกัษะทางคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา  และ มธัยมศึกษาตอนตน้ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  ขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียนไดมี้โอกาสแสดงออกดา้นความสามารถใน 
วชิาคณิตศาสตร์และเพิม่ประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น  จึงก าหนดระเบียบการสอบแข่งขนัดงัต่อไปน้ี  

๑. ประเภทของการสอบแข่งขัน 
๑.๑  ระดบัประถมศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท คือ  
๑.๑.๑  ประเภทบุคคล   นกัเรียนที่สอบแข่งขนัเป็นผูท้ี่ก  าลงัศึกษาในระดบัประถมศึกษา   

โดยทั้งน้ีจะตอ้งมีใบรับรองจากครูประจ าชั้นหรือผูอ้  านวยการสถานศึกษานั้น วา่ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั
นั้นจริง  

๑.๑.๒ ประเภททีม  รับสมคัรในนามตวัแทนของโรงเรียน  โดยโรงเรียนมีสิทธ์ิ 
ส่งนกัเรียนเขา้สอบแข่งขนัประเภททีมไดโ้รงเรียนละ  ๑  ทีม แต่ละทีมประกอบดว้ยผูส้มคัร  ๓  คน   
โดยมีเง่ือนไขวา่  โรงเรียนจะตอ้งจดัทีมนกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษา(ป.๔-ป.๖)  เท่านั้น  
ทั้งน้ีผูส้มคัรประเภททีมมีสิทธ์ิไดรั้บรางวลัประเภทบุคคลดว้ย  โดยไม่ตอ้งสมคัรประเภทบุคคลอีก  
           ๑.๒ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ รับสมคัรเฉพาะประเภทบุคคล  นกัเรียนที่สอบแข่งขนั
เป็นผูท้ี่ก  าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(ม.๑ – ม.๓) โดยทั้งน้ีจะตอ้งมีใบรับรองจากครูประจ าชั้น
หรือผูอ้  านวยการสถานศึกษานั้น วา่ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบันั้นจริง  

๒. วิชาที่สอบ  
๒.๑  ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาสอบวชิาคณิตศาสตร์โดยอนุโลมตามหลกัสูตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัปรับปรุงปี  ๒๕๓๓  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๔๔ 
และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ โดยเนน้เน้ือหาในระดบัประถมศึกษา 
ปีที่  ๖ ทุกเน้ือหา  

๒.๒ ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๔๔ และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ โดยเนน้เน้ือหา 
ในระดบัมธัยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  ทุกเน้ือหา  

๓.  ลักษณะของข้อสอบ    
  สอบขอ้เขียน  โดยแบ่งขอ้สอบออกเป็น  ๒  ตอน ดงัน้ี  
 
 



ตอนที่ ๑  เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั  จ  านวน  ๔๐  ขอ้  ขอ้ละ ๒ คะแนน         (๘๐ คะแนน) 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัชนิดเติมค าตอบ จ านวน ๑๐ ขอ้  ขอ้ละ ๒ คะแนน  (๒๐ คะแนน)       
                               รวม  ๑๐๐  คะแนน 

๔.  การสมัครสอบ  
นกัเรียนและโรงเรียนที่มีความประสงคท์ี่จะส่งนกัเรียนเขา้สอบแข่งขนั ใหข้อใบสมคัร

สอบแข่งขนัที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  อ าเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์ หรือใชว้ธีิ 
ถ่ายเอกสารหรือจดัพมิพข์ึ้นเอง  โดยมีสาระตามที่ก  าหนดในใบสมคัร  โดยยืน่ใบสมคัร  พร้อมเงินค่า
สมคัรสอบประเภทบุคคล ค่าสมคัรคนละ  ๕๐ บาท  และประเภททีม  ค่าสมคัรทีมละ ๑๕๐ บาท   
(สมคัรประเภททีมแลว้ถือวา่สมคัรประเภทบุคคลดว้ย)  ได้ต้ังแต่วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ถึง 

วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๐   ในเวลาราชการ  หรือสมัครทาง  E – mail ; saovarat.rat@hotmail.com 
หรือสมคัรทางไปรษณียจ่์าหนา้ซองถึง นางสาวรัชรินทร์ พทิยานนัท ์โรงเรียนสตึก  อ าเภอสตึก   
จงัหวดับุรีรัมย ์ ๓๑๑๕๐  โทร (๐๘-๙๘๒๑-๕๗๙๑) , (๐๘-๑๗๐๙-๘๘๐๒) หรือ (๐๘-๕๗๖๔๔๕๔๕) 

๕. วันสอบแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน  
 สอบวนัเสาร์ที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. โดยจะประกาศรายช่ือผูเ้ขา้
สอบแข่งขนัและหอ้งสอบภายในวนัที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐   ณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
อาคารวนาลยั ๒   หอ้ง  ๒๑๗  โรงเรียนสตึก   
 เกณฑ์การตัดสิน 
  ประเภทบุคคล  จะถือเอาผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด  กรณีที่ไดค้ะแนนเท่ากนัและอนัดบัเดียวกนั 
จะแบ่งเงินรางวลัออกเป็นส่วนและทุกคนจะไดรั้บคนละเท่ากนั  
  ประเภททมี  จะถือเอาทมีที่มีคะแนนรวมสูงสุดของผูส้มคัรในทีมทั้งสามคน  กรณีที่ได้
คะแนนรวมเท่ากนัใหรั้บเกียรติบตัรทุกทีม  
 กรณีคะแนนเท่ากนัคณะกรรมการจะเฉล่ียทุนการศึกษา  หรือทุนการศึกษาจะอยูใ่นดุลพนิิจของ
คณะกรรมการจดัสอบแข่งขนัเท่านั้น 
 ๖. สถานทีส่อบแข่งขัน 

ใชส้นามสอบ  ณ อาคารวนาลยั ๔ และ อาคารวนาลยั  ๒ โรงเรียนสตึก 
 ๗. รางวัลในการสอบแข่งขัน  
 ระดับประถม 
 ๗.๑ ประเภทบุคคล  
  ๗.๑.๑ นักเรียนในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนสตึก 
  รางวลัที่ ๑   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๕๐๐ บาท    
  รางวลัที่ ๒   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๓๐๐ บาท    
  รางวลัที่ ๓   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๒๐๐ บาท    
  ล าดบัที่ ๔ – ๑๐  ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐ บาท   



  ๗.๑.๒ นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔  และนอกเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
รางวลัที่ ๑   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๕๐๐ บาท    

  รางวลัที่ ๒   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท    
  รางวลัที่ ๓   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา      ๗๐๐ บาท    
  ล าดบัที่ ๔ – ๑๐  ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐  บาท   
 ๗.๒ ประเภททีม  
  รางวลัที่ ๑   เกียรติบตัร พร้อมโล่  
  รางวลัที่ ๒   เกียรติบตัร 
  รางวลัที่ ๓   เกียรติบตัร 
*** หมายเหตุ  นกัเรียนในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนสตึก หมายถึง นกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่น
ระดบัประถมศึกษา โดยโรงเรียนมีพื้นที่ติดกบัอ าเภอสตึก และมีนกัเรียนส าเร็จการศึกษาชั้น ป.๖  เขา้
ศึกษาต่อที่โรงเรียนสตึก 
 ระดับมัธยม 

รางวลัที่ ๑   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๕๐๐ บาท    
  รางวลัที่ ๒   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท    
  รางวลัที่ ๓   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา      ๗๐๐ บาท    
  ล าดบัที่ ๔ – ๑๐  ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐  บาท   
 ๘. วันประกาศผลสอบแข่งขัน  
 ทางโรงเรียนจะประกาศผลการสอบภายในวนัที่  ๖  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๐  ที่กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารวนาลยั  ๒  หอ้ง  ๒๑๗  โรงเรียนสตึก  อ าเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์ และ 

ทางอินเทอร์เน็ต  เวบ็ไซด์ http://www.satuk.ac.th  และจะแจง้ผลการสอบไปยงัโรงเรียนที่มีนักเรียน 
เขา้สอบแข่งขนั   
 ๙. สถานที่ติดต่อ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคารวนาลยั  ๒  หอ้ง  ๒๑๗ โรงเรียนสตึก  อ าเภอสตึก          
จงัหวดับุรีรัมย ์ ๓๑๑๕๐ โทร. ๐๔๔-๖๘๑๑๒๔ , ๐๘-๙๘๒๑-๕๗๙๑ หรือ  ๐๘-๑๗๐๙-๘๘๐๒ 

ประกาศ ณ  วนัที่  ๒๗  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙     
  
                                  ลงช่ือ  
 
                       (นายพรีะพรรด์ิ  อ่อนเรือง) 

                                                                  รองผูอ้  านวยการ รักษาราชการแทน 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตึก    


