
 
 
 
 

ประกาศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร “อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร” 

ประจำปการศึกษา 2565 
***************************************** 

  ดวยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  จะดำเนินการจัดกิจกรรมการแขงขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร“อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร”เพื่อเปนการประเมินศักยภาพของนักเรียนและใหนักเรียนไดมีเวที 
ในการแขงขัน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการแขงขันดังนี้  

1. การรับสมัคร 
1.1  ระยะเวลารับสมัครตั้งแตวันจันทรที ่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันพุธที ่4  มกราคม 2566 
1.2  วิธีการสมัคร    

สมัครผานเว็บไซต  https://math.lks.ac.th/ 
1.3  การชำระเงิน   

โอนเงินคาสมัครจำนวน 100 บาท เขาบัญชี 
                                  ชื่อบัญชี : กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
                                   เลขบัญชี : 020 – 4 – 0223763 – 8 
                                  ธนาคาร : ออมสิน สาขาเซ็นทรัลลำปาง   
 1.4  วิธีการขั้นตอนการสมัครผานเว็บไซต https://math.lks.ac.th/ 

1.4.1  เขา เว็บไซต https://math.lks.ac.th/  เลือกเมนู [สมัครสอบ & เขาสูระบบ]   คลิกปุม "คลิกเพื่อ
สมัครสอบ" เพื่อสมัครสอบแขงขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร 

                     1.4.2  กรอกขอมูลผูสมัครทุกชองใหครบถวนและถูกตอง 
                     1.4.3  คลิก "ตกลง" 
                     1.4.4 ระบบจะแจงผลการลงทะเบียน"คุณลงทะเบียนเรียบรอย ใหคลิก "กลับหนา Login Page" 
                     1.4.5 ดำเนนิการชำระเงินโดยถาโอนเขาบัญชจีะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่เหลือไดดวยตนเอง 
  ผานเว็บไซต https://math.lks.ac.th/ โดยดำเนินการตามหัวขอที1่.4.6 – 1.4.11 
                1.4.6  สงหลักฐานการชำระเงิน โดยเขาสูระบบเว็บไซต  https://math.lks.ac.th/  
                     ดวยหมายเลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปเกิด 

1.4.7  เมื่อเขาสูระบบแลว คลิก "สงหลักฐานการชำระเงิน" 
1.4.8  เลือกไฟลรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน 
1.4.9  คลิก "บันทึก" 
1.4.10  ระบบจะใหรอ "ยืนยันชำระเงิน" (ใชเวลาประมาณ 1-2 วัน) 
1.4.11  หลังจากเจาหนาที่ตรวจสอบการชำระเงินแลว สถานะจะเปลี่ยนเปน "เสร็จสิ้น"  
 
 

        2.  คุณสมบัติของผูสมัครสอบ  กำลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-5 
ปการศึกษา 2565  

            2.1 คาสมัครสอบ คนละ  100  บาท   (ทุกระดับชั้น) 
            2.2 จำนวนที่รับสมัครไมจำกัดจำนวนนักเรียน 

   



  3. การสอบแขงขัน 
           3.1 วันที่สอบแขงขัน วันอาทิตยที่  8 มกราคม  2566 
 

 

 

 

 

 

             
 
 
 

3.2  สถานที่สอบแขงขัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ( ดูรายละเอียดจากบัตรเขาหองสอบ )                                
       4. การเขาสอบ 
           4.1 ผูเขาสอบแตงกายชุดนักเรียน 
           4.2 อุปกรณที่อนุญาตใหนำเขาหองสอบไดแก ดินสอ 2B ปากกา ยางลบและน้ำยาลบคำผิดเทานั้น 

 
 5. การตัดสินและรางวัลการสอบแขงขัน 

           5.1 เกณฑการตัดสิน   
5.1.1 นักเรียนผูเขาสอบที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป จะไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
5.1.2 นักเรียนผูเขาสอบที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป จะไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
5.1.3 นักเรียนผูเขาสอบที่ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป จะไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
 

5.2 รางวัลการสอบแขงขัน  
5.2.1 รางวัลที่ 1 ผูที่สอบไดคะแนนสูงสุด  จะตองมีคะแนนไมต่ำกวารอยละ 80  จะไดรับเงินรางวัล  

             1,000  บาท พรอมเกียรติบัตร 
            5.2.2 รางวัลที่  2  ผูที่สอบไดคะแนนอันดับ 2 จะตองมีคะแนนไมต่ำกวารอยละ 70  จะไดรับเงินรางวัล 
                            800 บาท พรอมเกียรติบัตร 
          5.2.3 รางวัลที่  3  ผูที่สอบไดคะแนนอันดับ 3 จะตองมีคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60  จะไดรับเงินรางวัล   
                             500  บาท  พรอมเกียรติบัตร 
 
 
 
 
      6.  การประกาศผลสอบและการมอบรางวัล 

6.1  ประกาศผลสอบวันอังคารที่ 17  มกราคม 2566 ทางอินเตอรเน็ต   
- เว็บไซต https://math.lks.ac.th/ 

- Facebook: คณิตศาสตร ลำปางกัลยาณี 

- เว็บไซตโรงเรียน  www.lks.ac.th 

           6.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนการสิ้นสุด 
 6.3 วันเวลาในการมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่สอบผานเกณฑการตัดสินระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน  

      เหรียญทองแดง จะแจงใหทราบภายหลัง 
 
หมายเหตุ   ถามีผูเขาสอบไดคะแนนเทากันหลายคน เงินรางวัลจะเฉลี่ยเทาๆ กัน 

ระดับชั้น รายงานตัว สอบแขงขัน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3 08.00 – 8.30 น. 9.00 – 10.00 น. 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 , 5 , 6    08.00 – 8.30 น.  9.00 – 10.30 น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 , 2 , 3 10.30 – 11.00 น. 11.00 – 12.30 น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   4, 5 10.30 – 11.00 น. 11.00 – 12.30 น. 



เชน ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 3 คน จะเอาเงินรางวัลที่ 1 ,2 ,3 มารวมกันแลวเฉลี่ยใหไดเทากัน                 
หรือ มีผูไดคะแนนสูงสุด 1 คนและคะแนนถัดไปเทากัน 4 คน   คนที่ไดคะแนนรองทั้ง 4 คน จะนำเงินรางวัล
ของที่ 2, 3 มารวมกันแลวเฉลี่ยใหทั้ง 4 คน  เปนตน 
 

    7.  ขอบเขตเนื้อหาของขอสอบ 
ทุกระดับชั้น  ใชเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
และเนื้อหาคณิตศาสตรอื่น ๆ ที่มีลักษณะการบูรณาการความรูตามแนวทางขอสอบ O-NET ขอสอบทักษะ      
การแกปญหา รวมทั้งขอสอบประยุกตเปนภาษาอังกฤษจำนวน 2 ขอ และที่เหลือทุกขอเปนภาษาไทยทั้งหมด
(รายละเอียดของเนื้อหาที่ออกขอสอบแตละระดับชั้นสามารถดูไดที่เว็บไซด https://math.lks.ac.th/) 

 


