เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ ของ สพฐ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
กำหนดจัดค่ำยอบรมเข้มทำงวิชำกำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ณ โรงแรมภูรัญญำ รีสอร์ท อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ ดังต่อไปนี้
ค่ำย 1 คณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 23 – 27 เมษำยน 2558
ค่ำย 2 คณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 1 – 5 พฤษภำคม 2558
ค่ำย 3 วิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 8 – 12 พฤษภำคม 2558
ในกำรนี้ ขอเรียนผู้ปกครอง เตรียมกำร ดังนี้
1. ส่งแบบตอบรับกำรเข้ำค่ำยอบรมเข้มทำงวิชำกำรฯ ภำยในวันที่ 10 เมษำยน 2558 เวลำ 16.30 น.
ทำง e-mail : imc_thailand@yahoo.com
**กรณี นักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าค่ายภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
2. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมำในวันเข้ำค่ำยทำงวิชำกำรฯ ณ โรงแรมภูรัญญำ รีสอร์ท อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ
2.1 กรอกประวัตินักเรียน พร้อมติดรูปถ่ำยนักเรียน และนำเอกสำรดังกล่ำวมำในวันรำยงำนตัว
เข้ำค่ำยทำงวิชำกำรฯ ของแต่ละค่ำยตำมกำหนดกำรข้ำงต้น
2.2 กำรแต่งกำย ชุดนักเรียนวันรำยงำนตัว และวันเดินทำงกลับ / ชุดสุภำพ ระหว่ำงกำรอยู่ค่ำย
ชุดออกกำลังกำย รองเท้ำผ้ำใบ และของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยำสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
2.3 อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ ดินสอสี สีชอล์ก กรรไกร กำวยูฮู ฯลฯ)
2.4 กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว นำยำมำด้วย
2.5 เฉพำะนักเรียนวิชำวิทยำศำสตร์นำพจนำนุกรมอังกฤษ-ไทยมำด้วย
--------------------------------------------------(สอบถำมเส้นทำงกำรเดินทำงไปสถำนที่อบรมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 089 594 2356 / 098 429 5646)

สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มวิจัยและพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล
โทรศัพท์ 0 2288 5881 / 0 2288 5884 / โทรสำร 0 2281 5216

1.
2.
3.

4.

5.

แบบตอบรับกำรอบรมเข้มทำงวิชำกำร
เพิ่มพูนประสบกำรณ์กำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ณ โรงแรมภูรัญญำ รีสอร์ท อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
--------------------------------ชื่อนักเรียน ด.ช.ด.ญ. นำย น.ส. ...............................นำมสกุล........................................
ปีกำรศึกษำ 2557  ศึกษำในระดับประถมศึกษำ ชั้น.......... .  ระดับมัธยมศึกษำ ชั้น..........
โรงเรียน.......................................................... สพป. สพม. ................................เขต ................
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวกเลขที่.............ถนน.............................ตำบล/แขวง................................................
อำเภอ/เขต................................. จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์..............................................
โทรศัพท์บ้ำน.................................โทรสำรบ้ำน...................มือถือนักเรียน...........................................
บิดำ ชื่อ-นำมสกุล...........................................................อำชีพ...........................................................
มำรดำชื่อ-นำมสกุล............................................................อำชีพ..........................................................
ผู้ปกครองนักเรียน ชื่อ-สกุล...............................................เกี่ยวข้องเป็น...............................................
โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง.................................................. E-mail…………………………………………………
 อนุญำตให้นักเรียนเข้ำค่ำยอบรมเข้มทำงวิชำกำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ณ โรงแรมภูรัญญำ รีสอร์ท อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
 ค่ำย 1 คณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 23 – 27
 ค่ำย 2 คณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 1 – 5
 ค่ำย 3 วิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 8 – 12

เมษำยน 2558
พฤษภำคม 2558
พฤษภำคม 2558

 ไม่อนุญำตให้นักเรียนเข้ำค่ำยอบรมเข้มทำงวิชำกำร เพิ่มพูนประสบกำรณ์เรียนรู้คณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ ณ โรงแรมภูรัญญำ รีสอร์ท อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
6. ข้ำพเจ้ำผู้ปกครองนักเรียนรับทรำบข้อกำหนดของกำรเข้ำค่ำยทุกประกำร
และรับทรำบกำรตัดสินของคณะกรรมกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ
ประจำปี พ.ศ. 2558 และถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ ............................................................
ผู้ปกครอง
(..................................................................)
............ เมษำยน พ.ศ.2558
หมำยเหตุ ส่งแบบตอบรับ ภำยในวันที่ 10 เมษำยน 2558 เวลำ 16.30 น.
**กรณี ไม่ได้ตอบรับการเข้าค่ายภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
ทำง e-mail : imc_thailand@yahoo.com

ประวัตนิ ักเรียนทีไ่ ด้รับกำรคัดเลือกเข้ำอบรมเข้มทำงวิชำกำร
เพิ่มพูนเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ณ โรงแรมภูรญ
ั ญำ รีสอร์ท อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
-------------------------------- ค่ำย 1 คณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 23 – 27 เมษำยน 2558
 ค่ำย 2 คณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 1 – 5 พฤษภำคม 2558
 ค่ำย 3 วิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 8 – 12 พฤษภำคม 2558

ติดรูป
ขนาด 2*2 นิ้ว

1. ชื่อนักเรียนด.ช.ด.ญ.นำยน.ส. ..........................นำมสกุล............................(ชื่อเล่น)................
ชื่อ-นำมสกุลภำษำอังกฤษ..............................................................................................................................
E-mail………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
2. เกิดวันที่..........เดือน........................พ.ศ. ............
3. เลขบัตรประจำตัวประชำชน 4. ปีกำรศึกษำ 2557 ศึกษำในระดับประถมศึกษำ ชัน้ .......... ระดับมัธยมศึกษำ ชั้น........................
โรงเรียน............................................................. สพป. /  สพม. ............................ เขต ..............
5. ปีกำรศึกษำ 2558 ศึกษำในระดับประถมศึกษำ ชั้น........  ระดับมัธยมศึกษำ ชัน้ ….......................
โรงเรียน............................................................ สพป. / สพม. .............................. เขต ..............
โทรศัพท์โรงเรียน................................................. โทรสำร .........................................................................
6. ที่อยู่ติดต่อได้สะดวกเลขที่ ..................ถนน..................................... แขวง/ตำบล.......................................
อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์.....................................
โทรศัพท์บำ้ น.......................................โทรสำรบ้ำน........................ มือถือนักเรียน....................................
โรคประจำตัวนักเรียน (ถ้ำ).........................................................................................................................
7. ควำมสำมำรถพิเศษของนักเรียน.................................................................................................................
……………………………………………………………………………….……....................…….…….....................……..……
8. นักเรียนเคยผ่ำนเวทีกำรแข่งขัน / ปี / รำงวัล / หน่วยงำน
………………………………………………………………………………….…….......................……..................……..…………
………………………………………………………………………………….…….......................……..................….….…………
9. บิดำ ชื่อ-นำมสกุล...............................................................อำชีพ……………...........................................
มำรดำ ชือ่ -นำมสกุล................................................................อำชีพ...........................................................
ผู้ปกครองชื่อ-นำมสกุล............................................................โทรศัพท์มอื ถือผูป้ กครอง……......................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นควำมจริง
ลงชื่อ..................................................... ผูป้ กครอง
(..............................................................)
วันที่........../.............../ พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ ส่งประวัตินักเรียนในวันรำยงำนตัวเข้ำค่ำยอบรมเข้มทำงวิชำกำรฯ
ณ โรงแรมภูรัญญำ รีสอร์ท อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

