
 
 
 

ท่ี ศธ 04261.42/1528         โรงเรียนสรุนารีวิทยา  ถนนมิตรภาพ 
           อําเภอเมืองฯ  นครราชสีมา  30000 

      6  พฤศจิกายน  2558 

เร่ือง  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 20 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ใบสมัครพร้อมระเบียบการ จํานวน    1    ชุด 

ด้วยโรงเรียนสรุนารีวิทยา  ได้กําหนดการจดัการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร ์
คร้ังท่ี 20  ประจําปีการศึกษา 2558  โดยแบ่งออกเป็นระดับช้ันประถมศึกษา (ป. 3 – ป.6 )  และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม.3 )  กําหนดการสอบในวันอาทิตย์ท่ี 20  ธันวาคม  2558  
เวลา  09.00 – 15.00 น.  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ตามรายละเอียด
ท่ีส่งมาด้วย 

และในการน้ี  โรงเรียนสุรนารีวิทยาใครข่อความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียนได้ทราบเพ่ือสมัครเข้าร่วมแข่งขนั  และนําระเบียบการพร้อมใบสมัครประชาสัมพันธ์ทาง 
Website หน่วยงานของท่านด้วย  จักเป็นพระคุณยิง่ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 
          (นายสมัคร  ไวยขุนทด) 
   ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

 
 
 
สํานักงานฝ่ายวิชาการ 
โทร.  0-4425-5740  ตอ่ 204 
โทรสาร  0-4425-5741 



 
 

ระเบียบการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งท่ี 20 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปีการศกึษา 2558 
 

 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
จะจัดการทดสอบความสามารถทางคณติศาสตร์  ในระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที ่20  
ประจําปีการศึกษา 2558  ในวันอาทิตย์ท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2558  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 ดังนั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จึงขอเชิญชวนโรงเรียน  และ
ผู้ปกครองทีส่นใจ  ส่งนักเรียนเข้าสมัครสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. หลักการและเหตุผล 
ในยุคปัจจุบันเป็นท่ียอมรับว่าคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นสิ่งท่ีจําเป็น 

และมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก  ทุกประเทศได้เห็นความสําคัญทางด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้เร่งพัฒนาส่งเสริมบุคลากรของตนเอง  อันจะก่อให้เกดิเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ึง
จะเป็นส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติให้ดีขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    โรงเรียน
สุรนารีวิทยา  ได้ตระหนักในความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์  จึงได้ร่วมกันจัดทํากิจกรรม  ท่ีจะเป็นกลไก
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ซ่ึงกิจกรรมน้ันคือการทดสอบความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  และการทดสอบความสามารถทางคณติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   
2.2  เพ่ือฝึกทกัษะการคํานวณ  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียน 
2.3  เพ่ือกระตุ้นนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

3. สถานท่ีดําเนินการ 
3.1 สถานท่ีสมัคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา   
จังหวัดนครราชสีมา  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ช้ัน 6  ห้อง 610 

3.2 สถานท่ีสอบ 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

4. ระเบียบวิธีการสอบแข่งขัน 
4.1 การสอบแข่งขนัประเภทบุคคล 

นักเรียนท่ีจะเข้าสอบแข่งขันจะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  โดยมีคํารับรองจาก 
ผู้อํานวยการ  หรือครูผู้สอน  ครูท่ีปรึกษา  หรือผู้ปกครอง 
  -  ระดับประถมศึกษา  นักเรียนท่ีจะสมัครสอบต้องเป็นนักเรียนท่ีกําลังศกึษาในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6  



  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนท่ีจะสมัครสอบต้องเป็นนักเรียนท่ีกําลังศึกษาใน
ระดับช้ันไม่เกินมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4.2 วิธีการสอบ 
เป็นการสอบแบบปรนัยเลือกตอบ และปรนยัแบบเติมคํา  ซ่ึงมีขอบเขตของเน้ือหา ดังน้ี 

4.2.1 ระดับประถมศึกษา  เน้ือหาตามแนวการจัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตรงตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ของกระทรวงศกึษาธิการ  โดยจะมีโจทย์บางข้อเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย 

4.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อหาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  
ตามแนวการจัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551  ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยจะมีโจทย์บางข้อเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

5. การสมัครสอบ 
สามารถทําได้ 4 วิธี คือ 
5.1  สมัครด้วยตนเองโดยย่ืนใบสมัครพร้อมค่าสมัครสอบ  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  ณ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณติศาสตร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ช้ัน 6  ห้อง 610  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558   

5.2 สมัครผ่านโรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่  โดยขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรวบรวมรายช่ือ และ 
ย่ืนใบสมัครพรอ้มค่าสมัครสอบต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  
อําเภอเมืองนครราชสมีา  จังหวัดนครราชสีมา  หรือนักเรียน และผู้ปกครองสมัครเอง ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558   

5.3  สมัครทางไปรษณีย์  ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  ถึงวันอังคารท่ี 15  ธันวาคม  พ.ศ.2558   
โดยขอความอนุเคราะห์โรงเรยีน  หรือผู้ปกครองที่รวบรวมรายช่ือผู้สมัครทุกประเภท(กรอกลงในใบสมัคร) 
และค่าสมัคร  โดยส่งทางไปรษณีย์ธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงนิ  ส่งถึง 

 

นางวิไลมาลย์   คุ้มกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
สั่งจ่ายไปรษณีย์นครราชสีมา 

 

5.4  สมัครโดยโอนเงินค่าสมัครทุกประเภทเข้าบัญชี และสแกนหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัคร  
ส่ง e-mail  ถงึ  Wilaiman.k@gmail.com (มือถือ 085-8589856) หรือ sookpachai_srn@hotmail.com 
(มือถือ 085-6432636)  ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 
พ.ศ.2558  โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ดังน้ี 
 

บัญชีออมทรัพย์  ธ.กรุงไทย  สาขาถนนช้างเผือก นครราชสีมา   
ช่ือบัญชี นางวิไลมาลย์   คุ้มกลาง 
บัญชีเลขที่  337–0–20989–6  
 

 



5.5 ค่าสมัครสอบทุกระดับ  ระดับละ 60 บาท (สมัครได้มากกว่า 1 ระดับ ตามคุณสมบัติข้อ 4.1) 
6. กําหนดการสอบ  วันอาทิตย์ท่ี 20  ธันวาคม  พ.ศ.2558 

6.1 คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  สอบเวลา  09.00 – 11.00 น. 
6.2 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สอบเวลา  13.00 – 15.00 น. 

ดูแผนผังที่น่ังสอบได้ในวันศุกร์ที่ 18  ธันวาคม  2558  ต้ังแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 
ที่  www.srn.ac.th  

7. รางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์  ในแต่ละระดับมีรางวัลดังนี้ 
7.1 รางวัลชนะเลศิ  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล 
7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
7.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
7.4 รางวัลชมเชย 10 รางวัล  นักเรียนได้รับทุนการศึกษาคนละ 500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
7.5 นักเรียนท่ีทําคะแนนได้   80  คะแนนข้ึนไป ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

75 – 79  คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
70 – 74  คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

7.6 นักเรียนท่ีทําคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรกของระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น   
จะได้รับเกียรติบัตร  และโรงเรียนของนักเรยีนท่ีได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรด้วย 
 

ในกรณท่ีีมีนักเรียนได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนการสอบจากข้อสอบตอนที่ 3 
ผู้ท่ีได้คะแนนจากข้อสอบตอนที่ 3 มากกว่า  จะเป็นผู้ได้ลําดับดีกว่า  หากตอนที่ 3 เท่ากัน จะพิจารณาคะแนน
จากตอนที่ 2, 1 ตามลําดับ 

8. การประกาศผลการสอบและพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา 
8.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จะแจ้งผลการสอบทั้งหมดใน website 

ของโรงเรียน คือ  www.srn.ac.th  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559  
8.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
8.3 พิธีมอบทุนการศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จะเป็น 

ผู้ดําเนินการมอบทุนการศึกษา  เหรียญรางวัล  โล่รางวัล  และเกียรติบัตร โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องโทรศัพท์ 
เพ่ือยืนยันการเข้ารับรางวัลท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 085 – 8589856  ภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559  
หากไม่ได้รับการติดต่อจะถือว่าสละสทิธ์ิการรับรางวัล  ท้ังนี้กําหนดการมอบรางวัลจะแจ้งอีกคร้ัง  ในวัน
ประกาศผลสอบ 

ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน  พ.ศ.2558 
  

        
 

            (นายสมัคร  ไวยขุนทด) 
      ผู้อํานวยการโรงเรียนสรุนารีวิทยา 



ใบสมัครทดสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งท่ี 20 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ประจําปีการศึกษา 2558 

 
ช่ือโรงเรียน ..................................................................................... ตําบล .............................................................. 
อําเภอ .............................................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ 
โทรศัพท์ ................................................................. โทรสาร ................................................................................... 
(ใบสมัคร เขียน หรือพิมพ์ก็ได้) 

 
ลําดับ
ท่ี 

 

 
ช่ือ – นามสกุล ( ด.ช., ด.ญ., นาย, น.ส. ) 

 

ช้ัน 
ท่ีเรียน
ปัจจุบัน 

ทําเคร่ืองหมาย ( / ) ในช่องรายการ
ท่ีต้องการสมัคร 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

รวมเงินค่าสมัครแต่ละรายวิชา   
รวมเงินค่าสมัครท้ังหมด  

 

รวมทั้งสิ้น ............ คน   เป็นเงิน ..................... บาท ( .......................................................................................... ) 
 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู้รับรอง 
 (นาย/นาง/น.ส. ................................................................. ) 
เกี่ยวข้องกับนักเรียน คือ ...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ............................................... 
E-mail : ………………………………………………..………………….. 
วันท่ี .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานการโอนเงิน 
การทดสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  ครั้งท่ี 20 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ประจําปีการศึกษา 2558 
 

ช่ือผู้โอนเงิน ....................................................  หมายเลขโทรศัพท์ผู้โอนเงิน ............................................. 
ได้โอนเงินค่าสมัคร  เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนช้างเผือก นครราชสีมา   
บัญชีเลขที่  337–0–20989–6    ช่ือบัญชี นางวิไลมาลย์  คุ้มกลาง  ในวันท่ี  ............................................ 
เป็นเงิน  ..................  บาทจํานวนเงินเป็นตัวอักษร(....................................................................................) 
จํานวนผู้สมัครท้ังหมด .............คน  แบ่งเป็นระดับช้ันประถมศึกษา ......... คน  ระดับช้ัน ม.ต้น .......... คน 

 

สแกนหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัคร  ส่งทาง e-mail  ดังน้ี 
 

หมายเหตุ 
1. ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารเพ่ิมเติม  หรือ download จาก  www.srn.ac.th. หรือพิมพ์ใหม่ได ้แต่ตอ้งมีข้อความครบถ้วนตามใบสมัคร 
2. ให้นักเรียนนําปากกา  ดินสอ 2B  และยางลบดินสอทีล่บไดส้ะอาดเข้าห้องสอบด้วย 
3. สอบในวันอาทติย์ที ่20 ธันวาคม 2558 
4. คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาสอบเวลา 09.00 – 11.00 น.   

คณิตศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนต้นสอบเวลา 13.00 – 15.00 น.   
5. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่

นางวิไลมาลย์  คุ้มกลาง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ โทร 085 – 8589856 หรือ 
นายศุกภชัย  นนทภ์ายวัน  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ โทร 085 – 6432636 


