 คณิตศาสตร ประถมศึกษา
 คณิตศาสตร มัธยมศึกษาตอนตน

ใบสมัคร

สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2555

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา .......................................... เขต ...........
เลขประจําตัวสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (4 หลัก) __ __ __ __
เลขประจําตัวสอบรอบสอง ระดับประเทศ (10 หลัก) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว) ............................................................................................................................................
เกิดวันที่......................... เดือน....................................................... พ.ศ. ........................อายุ ..........................ปี............................ เดือน
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก) เลขที่....................... หมู่ที่ .........................ซอย...................................................................
ถนน............................. แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.........................................
ขณะนี้ศึกษาชั้น.............ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน.......................................สพป./สพม....................................จังหวัด............................โทรศัพท์............................

5.

โรงเรียนสังกัด

สพฐ.

6.

สมัครสอบ

สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแข่งขันรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 ณ สนามสอบของ สพป./สพม. ทุกเขต

7.

สายที่ 2 นักเรียนจากทุกสังกัด ผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือกสอบแข่งขันรอบระดับประเทศ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(นักเรียนทั้งสายที่ 1 และสายที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สพฐ.กําหนด)
ข้าพเจ้า / ผู้ปกครอง / ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับรองว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ สพฐ. กําหนด และยอมรับการประกาศผลการสอบแข่งขัน
ของ สพป. สพม. , สพฐ. ที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเรียงตามตัวอักษร โดยไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สช.

ลงชื่อ...................................................นักเรียน
(...................................................)
วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ..............

สาธิต

กทม.

อบจ.

เทศบาล

ลงชื่อ..................................................ผู้ปกครอง
(..................................................)
วันที่….......เดือน ....................... พ.ศ. ..............

อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................

ลงชื่อ.....................................................ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(....................................................)
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. ..............
(ประทับตราโรงเรียน)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ -----------------------------------------------

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

แขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2555
เลขประจําตัวสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (4 หลัก) __ __ __ __
สมัครวิชาคณิตศาสตร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน

เลขประจําตัวสอบรอบสอง ระดับประเทศ (10 หลัก) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ชื่อ - สกุล......................................................................................................................................
โรงเรียน................................................... สพป.  สพม. ...................................เขต............

.......................................
ลายมือชื่อนักเรียน

(สวนที่ 1 สําหรับกรรมการกํากับหองสอบ)
**ใชในการแขงขันรอบแรกและรอบสอง**

.......................................
กรรมการรับสมัคร
(เจาหนาที่ สพป. / สพม. และประทับตรา)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

แขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2555
เลขประจําตัวสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (4 หลัก) __ __ __ __
สมัครวิชาคณิตศาสตร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน

เลขประจําตัวสอบรอบสอง ระดับประเทศ (10 หลัก) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ชื่อ - สกุล......................................................................................................................................
โรงเรียน................................................... สพป.  สพม. ...................................เขต............

.......................................
ลายมือชื่อนักเรียน

(สวนที่ 2 สําหรับนักเรียน)
**ใชในการแขงขันรอบแรกและรอบสอง**

.......................................
กรรมการรับสมัคร
(เจาหนาที่ สพป. / สพม. และประทับตรา)

ใบสมัคร

วิทยาศาสตร ประถมศึกษา

สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2555

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา............................................................. เขต ...........
เลขประจําตัวสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (4 หลัก) __ __ __ __
เลขประจําตัวสอบรอบสอง ระดับประเทศ (10 หลัก) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล (เด็กหญิง / เด็กชาย) ............................................................................................................................................................
เกิดวันที่......................... เดือน........................................................... พ.ศ. ...................... อายุ ..........................ปี........................เดือน
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก) เลขที่............................ หมู่ที่ ..................... ซอย ..........................................................
ถนน............................. แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์..........................................
ขณะนี้ศึกษาชั้น.............ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน.......................................สพป./สพม....................................จังหวัด...........................โทรศัพท์.............................

5.

โรงเรียนสังกัด

สพฐ.

6.

สมัครสอบ

สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแข่งขันรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 29 มกราคม 2555 ณ สนามสอบของ สพป. ทุกเขต

7.

สายที่ 2 นักเรียนจากทุกสังกัด ผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือกสอบแข่งขันรอบระดับประเทศ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันรอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(นักเรียนทั้งสายที่ 1 และสายที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติตามที่ สพฐ.กําหนด)
ข้าพเจ้า / ผู้ปกครอง / ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับรองว่านักเรียนมีคุณสมบัติตามที่ สพฐ. กําหนด และยอมรับการประกาศผลการสอบแข่งขัน
ของ สพป. สพม. , สพฐ. ที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเรียงตามตัวอักษร โดยไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สช.

ลงชื่อ...................................................นักเรียน
(...................................................)
วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ..............

สาธิต

กทม.

อบจ.

เทศบาล

ลงชื่อ..................................................ผู้ปกครอง
(..................................................)
วันที่….......เดือน ....................... พ.ศ. ..............

อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................

ลงชื่อ.................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(.................................................)
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. ..............
(ประทับตราโรงเรียน)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------ -----------------------------------------------

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

แขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2555
เลขประจําตัวสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (4 หลัก) __ __ __ __
สมัครวิชาวิทยาศาสตร

เลขประจําตัวสอบรอบสอง ระดับประเทศ (10 หลัก) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ชื่อ - สกุล......................................................................................................................................
โรงเรียน................................................... สพป.  สพม. ...................................เขต............

.......................................
ลายมือชื่อนักเรียน

(สวนที่ 1 สําหรับกรรมการกํากับหองสอบ)
**ใชในการแขงขันรอบแรกและรอบสอง**

.......................................
กรรมการรับสมัคร
(เจาหนาที่ สพป. / สพม. และประทับตรา)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

แขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2555
เลขประจําตัวสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (4 หลัก) __ __ __ __
สมัครวิชาวิทยาศาสตร

เลขประจําตัวสอบรอบสอง ระดับประเทศ (10 หลัก) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ชื่อ - สกุล......................................................................................................................................
โรงเรียน................................................... สพป.  สพม. ...................................เขต............

.......................................
ลายมือชื่อนักเรียน

(สวนที่ 2 สําหรับนักเรียน)
**ใชในการแขงขันรอบแรกและรอบสอง**

.......................................
กรรมการรับสมัคร
(เจาหนาที่ สพป. / สพม. และประทับตรา)

แนวปฏิบตั ิสาํ หรับนักเรียนในการสมัครสอบ
แข่งขันทางวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2555
นั กเรี ยนที่ กํ าลั งศึ กษาในชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 - 6 หรื อชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1 - 3 ปี การศึ กษา 2554
ที่มี คุณสมบัติตามประกาศสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือกเป็ นตัวแทน
นักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555 ให้ปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนสมัครสอบได้ดังนี้ (นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้วิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น)
1.1 วิ ช าที่ ส อบแข่ ง ขั น คื อ คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ประถมศึ ก ษา คณิ ต ศาสตร์ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1.2 นัก เรีย นที่มีสิ ท ธิ ส มัค รสอบ คณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึ กษา หรื อวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ
ประถมศึกษา ต้องกําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ปีการศึกษา 2554
1.3 นั ก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รสอบคณิ ต ศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ต้ อ งกํ า ลั ง ศึ ก ษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2554
2. ใบสมัคร 1 แผ่น ประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียนผู้สมัครสอบ และบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ
ซึ่งมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สําหรับกรรมการกํากับห้องสอบ ส่วนที่ 2 สําหรับนักเรียน
3. สิ่งที่ผู้สมัครต้องปฏิบัติก่อนยื่นใบสมัคร
3.1 ติดรู ปถ่า ยขนาด 1 นิ้ ว จํานวน 3 ใบ ที่ ใ บสมั ค ร และบั ตรประจํ าตั วผู้ส มั ค รสอบส่ว นที่ 1
และส่วนที่ 2
3.2 กรอกข้ อ ความลงในใบสมั ค ร และบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ ส มั ค รสอบทั้ ง ส่ ว นที่ 1 และส่ ว นที่ 2
ให้ถูกต้อง ชัดเจน (ตัวบรรจง) ไม่ต้องกรอกเลขประจําตัวสอบ (ให้ระบุ เด็กหญิง เด็กชาย นาย นางสาว และวัน เดือน
ปี พ.ศ.เกิด ให้ถูกต้อง)
3.3 ให้ผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองใบสมัครและประทับตราโรงเรียน
4. นักเรียนยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนของตนเอง และโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ระหว่ า งวั น ที่ 26 ธั น วาคม 2554 –
10 มกราคม 2555 (โรงเรียน ในสังกัด สพป. สช., สกอ, กทม., อบจ., เทศบาล ฯลฯ ส่งใบสมัครที่ สพป. สําหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพม. ส่งใบสมัครได้ที่ สพม.)
5. ก่ อ นถึ ง วั น สอบ นั ก เรี ย นจะได้ รั บ บั ต รประจํ า ตั ว ผู้ ส มั ค รสอบ (ส่ ว นที่ 2 สํ า หรั บ นั ก เรี ย น)
ที่กรอกเลขประจําตัวสอบเรียบร้อยแล้ว จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
คิดสะกิดใจนทางไปสนามสอบก่อนวันสอบ
6. นักเรียนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่ตขอั้งและการเดิ

1. นักเรียนจะต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ (ส่วนที่ 2 สําหรับนักเรียน) ไปแสดง
ในวันสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรอบสอง ระดับประเทศ
2. นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ
และเลขที่นั่งสอบ
3. ให้นักเรียนนําดินสอดํา 2B ยางลบดินสอ และปากกา ไปในวันสอบ
4. กําหนดสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 09.30 – 11.30 น.
5. กําหนดสอบแข่งขันทางวิชาการรอบสอง ระดับประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 – 11.30 น.
6. ประกาศผลสอบในเว็บไซต์ www.khangkhun.org , http://inno.obec.go.th

