
 
ที่ ชย  ๕๑๐๐๖.๐๑๗/ว๐๑๑   โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
          ต.โนนกอก  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
          จ.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐ 
 

                    ๙      มกราคม    ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์” 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................................  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา เรื่อง การเข้าร่วมแข่งขันทดสอบความสามารถ 
  ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์“นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่  ๑๖ ”  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒               จ านวน    ๑    ชุด 

                   ๒. แบบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม“นักคณิตศาสตร์ภูธร 
  และนักวิทย์รุ่นเยาว์”                จ านวน    ๑   ชุด 

 

   ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม“นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์” ในวันศุกร์ที่  
๒๔  มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนขอเชิญท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และส่งรายช่ือ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                  (นางณัฐธยาน์  รังกลาง) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา 
งานสารบรรณ/ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้ปฏิบัติ :  นางสาวกฤษณา  ชาลีบัว   
 โทร  ๐๙๘-๑๙๖๔๕๘๔ , ๐๔๔-๐๕๖๐๑๓ 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการประชาชน” 
 



 
 

 
ประกาศโรงเรียนโนนกอกวิทยา 

เรื่อง  การเข้าร่วมแข่งขันทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
“ นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์ ครั้งที่  ๑๖” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

........................................................................................................ 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม “นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว”์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒      
ในวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓ โดยก าหนดระเบียบการทดสอบความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ต่อไปนี้ 
 

 ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ 
  ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ ๒ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และโรงเรียนที่สนใจ 
 

 ๒. กิจกรรมการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในระดับ ชว่งชั้นที่ ๒ 

- ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ นักเรียนคนละ  ๓๐ บาท ประกอบด้วยค่าสมัครสอบ       
วิชาคณิตศาสตร์ คนละ ๒๐ บาท และค่าสมัครสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ คนละ ๑๐  บาท (ส่งใบสมัครภายใน 
วันที่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  หรือส่งไฟล์รายช่ือผู้สมัครมาที่ E-mail: i_am_dao1981@hotmail.com         
หรือ ช่องทางไลน์ คณิตภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว์ รร. โนนกอกวิทยา (ค่าสมัคร จ่ายพร้อมวันมารายงานตัว 
ในวันที ่๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓) 

 

 ๓. ก าหนดการสมัครเข้าร่วมการทดสอบ ส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายอ านวยการ ฝา่ยวชิาการ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภายในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข
โทรศัพท์  ๐๙๘-๑๙๖๔๕๘๔  (ครูกฤษณา  ชาลีบัว)  หรือ ๐๘๙-๖๑๗๗๐๘๔  (ครูกาญจนาวดี  คิดควร) 
 

 ๔. ก าหนดวนัสอบ วันศุกร์ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. 
ณ  อาคารฟา้ชมดาว (อาคาร ๓) โรงเรียนโนนกอกวิทยา อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 ๕. รางวัลการทดสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
  ชนะเลิศ    เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑,๕๐๐  บาท 
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐  บาท 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา    ๕๐๐  บาท 
  รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร  
 

mailto:i_am_dao1981@hotmail.com%20หรือ


 
 ๖. รางวัลการทดสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
  ชนะเลิศ    เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐  บาท 
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา    ๗๐๐  บาท 
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา    ๕๐๐  บาท 
  รางวัลชมเชย   เกียรติบัตร  
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยทั่วกัน 
     

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
                      (นางณัฐธยาน์  รังกลาง) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนกอกวิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบส่งรายช่ือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “นักคณิตศาสตร์ภธูรและนกัวิทย์รุ่นเยาว์” 
 

วันศุกร์ที่  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
....................................................................... 

 
โรงเรียน ........................................ต าบล ............................. อ าเภอ ................................... จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

กิจกรรม ชื่อ - สกุล ผู้ฝึกสอน 
นักคณิตศาสตร์ภูธร 
และนักวิทย์รุ่นเยาว์   

ครั้งที่ ๑๖ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 
 

ลงชื่อ 
                                (........................................................) 
                     ต าแหน่ง  ........................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ    ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จ ากัดจ านวน 
 



ก าหนดการกิจกรรม “ นักคณิตศาสตร์ภธูรและนักวิทย์รุ่นเยาว์” 
โรงเรียนโนนกอกวิทยา 

วันศุกร์ที่  ๒๔  มกราคม   ๒๕๖๓  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนโนนกอกวิทยา 
.......................................... 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น. ลงทะเบียน  

๐๘.๐๐ น. นักเรียนพร้อมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา  
๐๘.๓๐ น. พิธีเปิด  

- นายมนัส   เจียมภูเขียว ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา ชัยภูม ิเขต ๒ ประธานในพิธ ีเดินทางมาถึง 
- ประธานในพิธจีุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนยืนประนมมือ) และรับฟัง      
ค ากล่าวรายงาน 
- นางวไิลลักษณ์  พูนประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อ านวยการ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม 
“นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว ์ครั้งที่ ๑๖”  
- ประธานกลา่วเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  
- พิธีกรแจ้งห้องทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
และครูผู้ควบคุม ณ อาคารฟ้าชมดาว (อาคาร ๓) ชั้น ๓ และ ชั้น ๔ ดังนี ้
*  ห้อง ๓๒๒  ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูมังกร  โสส้มกบ และ ครพูิชิตพล  กมลสินธุ์                                       
*  ห้อง ๓๒๓  ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูกฤษณา ชาลีบวั และ ครูกนกวรรณ  หนูโพนทา                                                                        
* ห้อง ๓๒๔  ครูผู้ควบคุมห้องสอบ  ครูอุไร อัปมาโน และครูวัชราภรณ์  เรืองหิรัญวนิช 
*  ห้อง  ๓๒๕ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูชัยวริตร งามภูเขียวและครูพงษ์เจริญ  ตุ้มทอง 
*   ห้อง  ๓๒๖ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูกาญจนาวดี คิดควร                              
*   ห้อง  ๓๒๗ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูกันทิกา   แก้วส่อง 
*   ห้อง  ๓๒๘ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูกิ่งกาญจน์  ต่อติด 
*   ห้อง  ๓๓๒ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูสนทยา   งาชัยภูมิ 
*   ห้อง  ๓๓๓ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูพิเดช   ระภักดี 
*   ห้อง  ๓๓๔ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูมยุรี  เสมาเพชร 
*   ห้อง  ๓๑๘ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ครูนันทพร   ระภักดี 

 

๐๙.๐๐ –๑๐.๓๐น. ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ณ อาคารฟ้าชมดาว (อาคาร ๓)  
โรงเรียนโนนกอกวิทยา 

 

๑๐.๓๐ –๑๒.๐๐น. ทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารฟ้าชมดาว (อาคาร ๓)  
โรงเรียนโนนกอกวิทยา 

 



เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พิธีปิดกิจกรรม  “นักคณิตศาสตร์ภูธรและนักวิทย์รุ่นเยาว”์   

คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมกันที่ใต้ถุนอาคารฟา้ชมดาว  
(อาคาร ๓)  โรงเรียนโนนกอกวิทยา 

 

 

 หมายเหตุ  : เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


