เรี ยน

ที่ ศธ ๐๔๒๕๔.๓๙/ว๗๙

โรงเรียนกุฉินารายณ์
ตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน……………………………………………………………………………….
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศโรงเรียนกุฉินารายณ์
๒. ใบสมัคร

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ฉบับ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนกุฉินารายณ์ จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โดยจัดสอบในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕, ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถทางวิชาการ รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
ดังนั้น โรงเรียนกุฉินารายณ์จึงใคร่ขอความร่วมมือโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน
ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งกาหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ค่าสมัครสอบคนละ ๕๐ บาท
โรงเรียนกุฉินารายณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๔๓-๘๕๑๓๖๖
โทรสาร ๐๔๓-๘๕๑๗๓๖

(นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

ประกาศโรงเรียนกุฉินารายณ์
เรื่อง การสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จะจัดสอบแข่งขันวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกาหนดระเบียบการ
แข่งขันดังต่อไปนี้
๑. ประเภทและระดับการสอบแข่งขัน การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคล และแบ่งเป็น ๕ ระดับ
คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕, ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓
๒. เนื้อหาในการสอบ เนื้อหาที่ใช้ในการสอบครอบคลุมหลักสูตรสาระแกนกลางวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐานและวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมทั้งสองภาคเรียนในแต่ละระดับชั้น
๓. การสมัครสอบ นักเรียนหรือโรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสมัครสอบแข่งขัน
สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยชาระ
ค่าสมัครสอบเป็นรายบุคคล คนละ ๕๐ บาท ตามช่องทางดังนี้
๓.๑ สมัครสอบด้วยตนเอง ได้ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนกุฉินารายณ์ อาคาร ๔ ชั้นที่ ๓ ห้อง ๔๓๖
๓.๒ สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติ สั่งจ่ายในนามนางสาวนารีรัตน์ อุตโม
(๐๙๙-๓๑๙-๗๐๗๖) โรงเรียนกุฉินารายณ์ ตาบลบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐
๓.๓ ส่งข้อมูลผู้สมัคร พร้อมแนบสลิบการโอนเงินค่าสมัครทางแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยการแสกน
คิวอาร์โค๊ด

ในการสมัครช่องทางที่ ๓.๓ ให้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเขาวง หมายเลขบัญชี
๙๘๙ – ๘ – ๐๓๙๑๑ – ๖ ชื่อบัญชี นางสาวนารีรัตน์ อุตโม

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ และเว็ปไซต์ www.kuchinarai.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร ๐๘๙-๙๔๔-๘๗๓๘ นางปาริชาติ ศรีชมภู (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
โทร ๐๙๙-๓๑๙-๗๐๗๖ นางสาวนารีรัตน์ อุตโม (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
๕. กาหนดวันและเวลาสอบ ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๕, ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
๖. สถานที่สอบ โรงเรียนกุฉินารายณ์ อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๗. รางวัลการสอบแข่งขัน ในแต่ละระดับ จะได้รางวัลดังนี้
อันดับที่ ๑ ทุนการศึกษา ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
อันดับที่ ๓ ทุนการศึกษา ๘๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะใช้คะแนนตอนที่ ๒ เป็นเกณฑ์การตัดสินในการจัดลาดับที่ และ
หากตอนที่ ๒ ยังมีคะแนนเท่ากันอยู่ จะเฉลี่ยเงินรางวัล หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสอบ
แข่งขัน
๙. ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทางเว็ปไซต์ www.kuchinarai.ac.th
และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

ใบสมัครสอบโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
โรงเรียน…………….................…………….ตาบล…………………….…..…………….อาเภอ……..………………..……….…
จังหวัด………….…………..……..….รหัสไปรษณีย์……..…………………...….โทรศัพท์……..……………………….………..
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ชั้น

ค่าสมัคร

หมายเหตุ

รวมจานวนผู้สมัครสอบทั้งหมด……………………….คน
จานวนค่าสมัครสอบทั้งหมด…………………..บาท (……………………………………………………….…..……) ตัวอักษร

ลงชื่อ……………………………………………...ผู้รับรอง
(………………………………………………….)
ตาแหน่ง……………………………………………………
หมายเหตุ

ถ้านักเรียนของท่านได้รับรางวัล ท่านจะ
-

นานักเรียนมารับด้วยตนเอง
ให้จัดส่งรางวัลไปที่………………………………
ใบสมัครนี้สามารถถ่ายสาเนา หรือพิมพ์ใหม่ได้
กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องในการจัดทาเกียรติบัตร
ให้นักเรียนนาบัตรประจาตัวนักเรียนมาในวันสอบด้วย

