เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560
1. กาหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อน
เดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. ดังนี้
รุ่นที่ 1 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ITMO 2017) ระหว่างวันที่ 7 -11 กันยายน 2560
รายงาน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. เวลา 08.30-09.00 น.
รุ่นที่ 2 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (IMSO 2017) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560
รายงาน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. เวลา 08.30-09.00 น.
2. การเข้ารับการอบรมฯ ตามข้อ 1 นักเรียนเตรียมการดังนี้
2.1 การแต่งกายนักเรียน ชุดนักเรียนวันรายงานตัว และวันเดินทางกลับ / ชุดสุภาพ เสื้อคลุมกันหนาว ระหว่างการอบรม
2.2 ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
2.3 อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ)
2.4 กรณีที่นักเรียนมีโรคประจาตัว นายามาด้วย
3. เอกสารที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันเข้ารับการอบรม

เอกสารที่ผู้ปกครองต้องดาเนินการ
เวทีการแข่งขัน
รุ่น ITMO 2017 1. หนังสือให้ความยินยอมและรับรองการเป็นบิดา มารดา ของนักเรียน
จากที่ว่าการอาเภอ หรือ สานักงานเขต ( เช่น เขตพระนคร / เขตดุสิต)
ตามแบบบันทึกการขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (แบบ ป.ค.14)
กรณี บิดา-มารดา หย่าร้างกัน ให้ บิดา หรือ มารดา ผู้มีสิทธิดูแลนักเรียน
นานักเรียนไปทาดาเนินการตามหนังสือ (แบบ ป.ค.14)
2. กรณี ทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา อยู่คนละที่ว่าการอาเภอ. หรือ สานักงานเขต.
สามารถเลือกขอดาเนินการได้ที่เขตใดเขตหนึ่ง
3. เอกสารที่จะต้องนาไปแนบเพื่อขอแบบ (แบบ ป.ค.14) ประกอบด้วย
3.1 สาเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3.2 สาเนาทะเบียนนักเรียน
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3.3 บัตรประชาชนบิดา-มารดา
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3.4 บัตรประชาชนนักเรียน
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
. 3.5 สูติบตั รของนักเรียน
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
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เอกสารประกอบการเดินทาง
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ได้มอบให้ครูโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต 1 นางสาวธนิตา ศุกรสุคนธ์ ประสานดาเนินการ เรื่อง การแปลและรับรองนิติกรณ์
เอกสาร ณ กรมการกงสุล ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง ดังนี้
4.1 สาเนาหนังสือเดินทาง ให้ สพฐ.วันรายงานตัว จานวน 1 ฉบับ
4.2 ทาหนังสือให้ความยินยอมนักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ ส่งให้ในวันเข้าค่าย
เตรียมความพร้อม ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม
4.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม 700 บาท ต่อนักเรียน 1 คน
ค่าแปลหนังสือยินยอม ฉบับละ 300 บาท
4.4 ค่ารับรองนิติกรณ์เอกสาร ณ กรมการกงสุล ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 400 บาท
5. ขั้นตอนที่ผู้ปกครองต้องดาเนินการที่สถานทูตฟิลิปปินส์
5.1. รับเอกสารจาก สพฐ. และ เอกสารรับรองจากกงสุล
5.2 นาเอกสารไปยื่นด้วยตนเอง พร้อมนักเรียน ณ ที่สถานทูตฟิลิปปินส์
5.3 นาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา และนักเรียน พร้อมสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5.4 หนังสือเดินทาง (Passport) ของนักเรียน พร้อมสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5.5 ชาระค่าธรรมเนียมที่สถานทูตฟิลิปปินส์ จานวน 925 บาท
6. เมื่อเสร็จการดาเนินงานในข้อ 6 นาเอกสารหลักฐานมอบ
นางสาววรนุช รุ่งเรืองเจริญกุล ณ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เบอร์โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884
6.1 หนังสือเดินทาง (Passport) ของนักเรียน
6.2 เอกสารการรับรองการเดินทางจากสถานทูตฟิลิปปินส์

เวที IMSO

นักเรียนนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
นามาในวันรายงานตัว
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทรศัพท์ 02 288 5881 /02 288 5884 / โทรสาร 02 281 521

