
ประกาศโรงเรียนสตึก 

เร่ือง  ระเบียบการสอบแข่งขันทกัษะทางคณติศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น   

คร้ังที ่  ๓๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 ดว้ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก อาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์ไดจ้ดัใหมี้ 

การสอบแข่งขนัทกัษะทางคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา และ มธัยมศึกษาตอนตน้ ประจาํปีการศึกษา 

๒๕๖๐  ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้โอกาสแสดงออกดา้นความสามารถใน 

วชิาคณิตศาสตร์และเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนมากข้ึน  จึงกาํหนดระเบียบการสอบแข่งขนัดงัต่อไปน้ี  

๑. ประเภทของการสอบแข่งขัน 

๑.๑  ระดบัประถมศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท คือ 

๑.๑.๑  ประเภทบุคคล   นกัเรียนท่ีสอบแข่งขนัเป็นผูท่ี้กาํลงัศึกษาในระดบัประถมศึกษา 

โดยทั้งน้ีจะตอ้งมีใบรับรองจากครูประจาํชั้นหรือผูอ้าํนวยการสถานศึกษานั้น วา่กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบั

นั้นจริง  

๑.๑.๒ ประเภททีมรับสมคัรในนามตวัแทนของโรงเรียน  โดยโรงเรียนมีสิทธ์ิ 

ส่งนกัเรียนเขา้สอบแข่งขนัประเภททีมไดโ้รงเรียนละ  ๑  ทีม แต่ละทีมประกอบดว้ยผูส้มคัร  ๓  คน 

โดยมีเง่ือนไขวา่  โรงเรียนจะตอ้งจดัทีมนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖)เท่านั้น  

ทั้งน้ีผูส้มคัรประเภททีมมีสิทธ์ิไดรั้บรางวลัประเภทบุคคลดว้ยโดยไม่ตอ้งสมคัรประเภทบุคคลอีก  

  ๑.๒ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ รับสมคัรเฉพาะประเภทบุคคล นกัเรียนท่ีสอบแข่งขนัเป็น

ผูท่ี้กาํลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้(ม.๑ – ม.๓) โดยทั้งน้ีจะตอ้งมีใบรับรองจากครูประจาํชั้นหรือ

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษานั้น วา่กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบันั้นจริง  

๒. วชิาทีส่อบ  

๒.๑  สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาสอบวชิาคณิตศาสตร์โดยอนุโลมตามหลกัสูตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัปรับปรุงปี  ๒๕๓๓  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช ๒๕๔๔ 

และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยเนน้เน้ือหาในระดบัประถมศึกษา 

ปีท่ี ๖ทุกเน้ือหา  

๒.๒ สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๔๔ และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ โดยเนน้เน้ือหา 

ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓ทุกเน้ือหา  

๓.  ลกัษณะของข้อสอบ 

  สอบขอ้เขียนโดยแบ่งขอ้สอบออกเป็น  ๒  ตอนดงัน้ี 

 

 



ตอนท่ี ๑ เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั  จาํนวน ๔๐ขอ้ขอ้ละ ๒ คะแนน       (๘๐ คะแนน) 

ตอนท่ี ๒ เป็นแบบทดสอบแบบอตันยัชนิดเติมคาํตอบจาํนวน๑๐ ขอ้ ขอ้ละ ๒ คะแนน (๒๐ คะแนน)       

                  รวม  ๑๐๐  คะแนน 

๔.  การสมัครสอบ  

นกัเรียนและโรงเรียนท่ีมีความประสงคท่ี์จะส่งนกัเรียนเขา้สอบแข่งขนั ใหข้อใบสมคัร

สอบแข่งขนัท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสตึกอาํเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์ หรือใชว้ธีิ 

ถ่ายเอกสารหรือจดัพิมพข้ึ์นเองโดยมีสาระตามท่ีกาํหนดในใบสมคัรโดยยืน่ใบสมคัร พร้อมเงินค่าสมคัร

สอบประเภทบุคคล ค่าสมคัรคนละ๕๐บาท  และประเภททีม  ค่าสมคัรทีมละ ๑๕๐ บาท  

(สมคัรประเภททีมแลว้ถือวา่สมคัรประเภทบุคคลดว้ย)ได้ตั้งแต่วนัที ่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง 

วนัที ่๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑  ในเวลาราชการ  หรือสมัครทาง E – mail ; tongpet.17@gmail.com หรือ

สมคัรทางไปรษณียจ่์าหนา้ซองถึง นางสาวรัชรินทร์ พิทยานนัท ์โรงเรียนสตึกอาํเภอสตึก   

จงัหวดับุรีรัมย ์ ๓๑๑๕๐ โทร (๐๘-๙๘๒๑-๕๗๙๑), (๐๘-๖๗๒๑-๙๒๕๒) หรือ (๐๙-๕๒๖๙-๑๑๕๖) 

๕. วนัสอบแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน  

 สอบวนัเสาร์ท่ี ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. โดยจะประกาศรายช่ือผูเ้ขา้

สอบแข่งขนัและหอ้งสอบภายในวนัท่ี  ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๑ ณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร

วนาลยั ๒   หอ้ง  ๒๑๗  โรงเรียนสตึก 

 เกณฑ์การตัดสิน 

  ประเภทบุคคลจะถือเอาผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด  กรณีท่ีไดค้ะแนนเท่ากนัและอนัดบัเดียวกนั 

จะแบ่งเงินรางวลัออกเป็นส่วนและทุกคนจะไดรั้บคนละเท่ากนั  

  ประเภททมีจะถือเอาทีมท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดของผูส้มคัรในทีมทั้งสามคน  กรณีท่ีได้

คะแนนรวมเท่ากนัให้รับเกียรติบตัรทุกทีม  

 กรณีคะแนนเท่ากนัคณะกรรมการจะเฉล่ียทุนการศึกษา  หรือทุนการศึกษาจะอยูใ่นดุลพินิจของ

คณะกรรมการจดัสอบแข่งขนัเท่านั้น 

 ๖. สถานทีส่อบแข่งขัน 

ใชส้นามสอบ  ณ อาคารวนาลยั ๔ และ อาคารวนาลยั  ๒ โรงเรียนสตึก 

 ๗. รางวลัในการสอบแข่งขัน  

 ระดับประถม 

 ๗.๑ ประเภทบุคคล  

  ๗.๑.๑ นักเรียนในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนสตึก 

  รางวลัท่ี ๑   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๕๐๐ บาท   

  รางวลัท่ี ๒   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๓๐๐บาท  

  รางวลัท่ี ๓   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๒๐๐ บาท  

  ลาํดบัท่ี ๔ – ๑๐  ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐ บาท 

mailto:tongpet.17@gmail.com


  ๗.๑.๒นักเรียนในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔ และนอกเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

รางวลัท่ี ๑   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๕๐๐ บาท   

  รางวลัท่ี ๒   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐บาท  

  รางวลัท่ี ๓   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา     ๗๐๐บาท  

  ลาํดบัท่ี ๔ – ๑๐  ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐  บาท 

 ๗.๒ ประเภททมี  

  รางวลัท่ี ๑   เกียรติบตัร พร้อมโล่  

  รางวลัท่ี ๒   เกียรติบตัร 

  รางวลัท่ี ๓   เกียรติบตัร 

*** หมายเหตุ  นกัเรียนในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนสตึก หมายถึง นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่น

ระดบัประถมศึกษา โดยโรงเรียนมีพื้นท่ีติดกบัอาํเภอสตึก และมีนกัเรียนสาํเร็จการศึกษาชั้น ป.๖  เขา้

ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนสตึก 

 ระดับมัธยม 

รางวลัท่ี๑   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๕๐๐ บาท   

  รางวลัท่ี๒   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐บาท  

  รางวลัท่ี ๓   เกียรติบตัร พร้อมทุนการศึกษา     ๗๐๐บาท  

  ลาํดบัท่ี ๔ – ๑๐  ไดรั้บเกียรติบตัรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐  บาท 

 ๘. วนัประกาศผลสอบแข่งขัน  

 ทางโรงเรียนจะประกาศผลการสอบภายในวนัท่ี  ๖ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๑ ท่ีกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารวนาลยั ๒ หอ้ง  ๒๑๗  โรงเรียนสตึก  อาํเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์และ 

ทางอินเทอร์เน็ต  เวบ็ไซดh์ttp://www.satuk.ac.th  และจะแจง้ผลการสอบไปยงัโรงเรียนท่ีมีนกัเรียน 

เขา้สอบแข่งขนั   

 ๙. สถานทีต่ิดต่อ  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคารวนาลยั ๒ หอ้ง  ๒๑๗ โรงเรียนสตึก  อาํเภอสตึก  

 จงัหวดับุรีรัมย ์ ๓๑๑๕๐ โทร. ๐๔๔-๖๘๑๑๒๔,  ๐๘-๙๘๒๑-๕๗๙๑, ๐๘-๖๗๒๑-๙๒๕๒ หรือ  

๐๙-๕๒๖๙-๑๑๕๖ 

ประกาศ ณ  วนัท่ี  ๘ ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

  

    ลงช่ือ  

      (นายสราวธุ   ทรงประโคน) 

  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตึก 

 



 


