 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ใบสมัคร

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา………………………………..…………………เขต…………………
ประจ
เลขประจาตัาปี
วสอบ พ.ศ.
__ __2558
__ __ __ __ __ __ __ __
1
2.
3.

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5x2 นิ้ว

4.

ชื่อ - สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง) ..................................................................................................................................................................
เกิดวันที่......................... เดือน....................................................... พ.ศ. ........................อายุ .................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก) เลขที่....................... หมู่ที่ .........................ซอย...................................................................
ถนน.................................. แขวง/ตาบล.........................................เขต/อาเภอ.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์..................................
ปัจจุบนั ศึกษาชัน้ ................ปีการศึกษา 2557
โรงเรียน............................................................................................ โทรศัพท์..................................

5.

โรงเรียนสังกัด

6.

สมัครสอบ

 สพฐ.  สช.  สาธิต  กทม.  อบจ.  เทศบาล  อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................
 สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 สายที่ 2 นักเรียนจากทุกสังกัด ทีใ่ ช้สิทธิ์ตามคุณสมบัติที่กาหนดสมัครสอบแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แนบเอกสารและระบุรางวัลที่ใช้สิทธิ์)

 อัจฉริยภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.  การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.  อัจฉริยภาพ สสวท.
 สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
7.

ข้าพเจ้าผู้ปกครอง/ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับรองว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
และมีคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2558 ที่ สพฐ. กาหนด
และยอมรับการประกาศผลการสอบแข่งขัน ของ สพป. / สพม. / สพฐ. ทีจ่ ะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน
ไปแข่งขันทางวิชาการในแต่ละระดับ โดยเรียงตามตัวอักษร โดยไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ...................................................นักเรียน
(.......................................................)
วันที.่ .......เดือน..........................พ.ศ. 2557

ลงชือ่ ..................................................ผูป้ กครอง
(.............................................................)
วันที่….......เดือน ....................... พ.ศ. 2557

ลงชื่อ.....................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...........................................................)
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. 2557
(ประทับตราโรงเรียน)

หมายเหตุ
1. นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และสมัครได้ที่โรงเรียนของตน
2. โรงเรียนกรอกข้อมูลของนักเรียนทางระบบออนไลน์ www.obecimso.net
3. นักเรียนตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางระบบออนไลน์และประสานโรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้องภายในวันที่ 5 มกราคม 2558
4. โรงเรียนพิมพ์บัตรประจาตัวสอบนักเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และมอบให้นกั เรียนใช้ในวันสอบ
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 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใบสมัคร

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา………………………………..…………………เขต…………………
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เขต .............. จังหวัด………………………………………………

เลขประจาตัวสอบ __
1
2.
3.

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5x2 นิ้ว

__ __ __ __ __ __ __ __ __

4.

ชื่อ - สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว) ............................................................................................................................................
เกิดวันที่......................... เดือน....................................................... พ.ศ. ........................อายุ .................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก) เลขที่....................... หมู่ที่ .........................ซอย...................................................................
ถนน.................................. แขวง/ตาบล.........................................เขต/อาเภอ.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์..................................
ปัจจุบนั ศึกษาชัน้ ................ปีการศึกษา 2557
โรงเรียน............................................................................................ โทรศัพท์..................................

5.

โรงเรียนสังกัด

6.

สมัครสอบ

 สพฐ.  สช.  สาธิต  กทม.  อบจ.  เทศบาล  อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................
 สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 สายที่ 2 นักเรียนจากทุกสังกัด ทีใ่ ช้สิทธิ์ตามคุณสมบัติที่กาหนดสมัครสอบแข่งขันรอบสองระดับประเทศ

โดยไม่ต้องสอบแข่งขันรอบแรก (แนบเอกสารและระบุรางวัลที่ใช้สิทธิ์)
 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.  ค่ายโอลิมปิก สอวน.
 คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
7. ข้าพเจ้าผู้ปกครอง/ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับรองว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
และมีคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2558 ที่ สพฐ. กาหนด
และยอมรับการประกาศผลการสอบแข่งขัน ของ สพป. / สพม. / สพฐ. ทีจ่ ะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน
ไปแข่งขันทางวิชาการในแต่ละระดับ โดยเรียงตามตัวอักษร โดยไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 อัจฉริยภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.
 สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์

ลงชื่อ...................................................นักเรียน
(.......................................................)
วันที.่ .......เดือน..........................พ.ศ. 2557

ลงชื่อ..................................................ผู้ปกครอง
(.............................................................)
วันที่….......เดือน ....................... พ.ศ. 2557

ลงชื่อ.....................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...........................................................)
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. 2557
(ประทับตราโรงเรียน)

หมายเหตุ
1. นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และสมัครได้ที่โรงเรียนของตน
2. โรงเรียนกรอกข้อมูลของนักเรียนทางระบบออนไลน์ www.obecimso.net
3. นักเรียนตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางระบบออนไลน์และประสานโรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้องภายในวันที่ 5 มกราคม 2558
4. โรงเรียนพิมพ์บัตรประจาตัวสอบนักเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และมอบให้นกั เรียนใช้ในวันสอบ
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 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ใบสมัคร

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา………………………………..…………………เขต…………………

เลขประจาตัวสอบ
1
2.
3.

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5x2 นิ้ว

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4.

ชื่อ - สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง) ...................................................................................................................................................................
เกิดวันที่......................... เดือน....................................................... พ.ศ. ........................อายุ .................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก) เลขที่....................... หมู่ที่ .........................ซอย...................................................................
ถนน.................................. แขวง/ตาบล.........................................เขต/อาเภอ.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์..................................
ปัจจุบนั ศึกษาชัน้ ................ปีการศึกษา 2557
โรงเรียน............................................................................................ โทรศัพท์..................................

5.

โรงเรียนสังกัด

6.

สมัครสอบ

7.

โดยไม่ต้องสอบแข่งขันรอบแรก (แนบเอกสารและระบุรางวัลที่ใช้สิทธิ์)
 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.  อัจฉริยภาพ สสวท.
 วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ข้าพเจ้าผู้ปกครอง/ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับรองว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
และมีคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2558 ที่ สพฐ. กาหนด
และยอมรับการประกาศผลการสอบแข่งขัน ของ สพป. / สพม. / สพฐ. ทีจ่ ะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน
ไปแข่งขันทางวิชาการในแต่ละระดับ โดยเรียงตามตัวอักษร โดยไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 สพฐ.  สช.  สาธิต  กทม.  อบจ.  เทศบาล  อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................
 สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 สายที่ 2 นักเรียนจากทุกสังกัด ทีใ่ ช้สิทธิ์ตามคุณสมบัติที่กาหนดสมัครสอบแข่งขันรอบสองระดับประเทศ
 อัจฉริยภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.
 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ...................................................นักเรียน
(.......................................................)
วันที.่ .......เดือน..........................พ.ศ. 2557

ลงชือ่ ..................................................ผูป้ กครอง
(............................................................)
วันที่….......เดือน ....................... พ.ศ. 2557

ลงชื่อ.....................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...........................................................)
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. 2557
(ประทับตราโรงเรียน)

หมายเหตุ
1. นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และสมัครได้ที่โรงเรียนของตน
2. โรงเรียนกรอกข้อมูลของนักเรียนทางระบบออนไลน์ www.obecimso.net
3. นักเรียนตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางระบบออนไลน์และประสานโรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้องภายในวันที่ 5 มกราคม 2558
4. โรงเรียนพิมพ์บัตรประจาตัวสอบนักเรียนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และมอบให้นกั เรียนใช้ในวันสอบ
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ตัวอย่างบัตรประจาตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
บัตรประจาตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

รูป
1.5X2นิ้ว

สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา ...............................
สนามสอบ............... .............................................................
ห้องสอบที่ ............
เลขประจาตัวสอบ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ตัวอย่างบัตรประจาตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
...............................
ชื่อ – นามสกุ
ล
...........................................................................
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ชัน้ ........................ โรงเรียน..............................................................
สังกัด ...............................................................................................
สมัครสอบ..........................................................................................

ลายมือชือ่ นักเรียน

หมายเหตุ ในวันสอบให้นักเรียนแสดงบัตรประจาตัวสอบพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวนักเรียน

ตัวอย่างบัตรประจาตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)
บัตรประจาตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2558
(รอบสอง ระดับประเทศ)

รูป
1.5X2นิ้ว

สอบวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา ...............................
สนามสอบ............... .............................................................
ห้องสอบที่ ............ เลขที่นั่งสอบ.....................
---------------------------------------------------------------------------------------เลขประจาตัวสอบ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ชื่อ – นามสกุล ...........................................................................
ชัน้ ........................ โรงเรียน.....................................................................
สังกัด ..........................................................................................................
สมัครสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
หมายเหตุ ในวันสอบให้นักเรียนแสดงบัตรประจาตัวสอบพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน

...............................
ลายมือชือ่ นักเรียน

