ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เรื่อง การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
(Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016)
เวทีคู่ขนาน TIMC 2016
------------------------------สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงำนโครงกำร
เจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันคณิตศำสตร์ระหว่ำงประเทศ (Thailand International Mathematics Competition
2016 : TIMC 2016) ระหว่ำงวันที่ 14 – 18 สิงหำคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรม
สอบแข่งขันเวทีคู่ขนำน TIMC 2016 และมอบหมำยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34
ดำเนินกำรจัดสอบ ซึ่งจะรับสมัครนักเรียนเข้ำสอบแข่งขันคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ในวั น ที่ 17 สิ งหำคม 2559 ณ ศูน ย์ ประชุ มและแสดงสิ นค้ ำ นำนำชำติ เฉลิ มพระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษำ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนจำกทุกสังกัด
ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันคณิตศำสตร์ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยนักเรียน
จำนวน 500 คน
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
1.1 กำลังศึกษำอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 ในปีกำรศึกษำ 2559
1.2 โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตรงตำมคุณสมบัติของแต่ละระดับ รำยละเอียดดังนี้
1.2.1 ระดับประถมศึกษำ เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษำอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
1.2.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
กลุ่มที่ 1 นักเรียนคู่ขนำน TIMC 2016 (A1) เป็นนักเรียนที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
จำกกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) หรือ นักเรียน
ได้รับสิทธิ์เข้ำค่ำยวิชำกำรเพิ่มพูนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ในระดับที่ตรงกับระดับที่สมัคร
ตำมประกำศส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนเรื่ อ งประกำศผลกำรแข่ ง ขั น ทำงวิ ช ำกำร
ระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) ลงวันที่ 4 เมษำยน 2559
หรือ นักเรียนคู่ขนำน TIMC 2016 (A2) เป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่มีผลกำรเรีย นวิชำคณิตศำสตร์ ในระดับดี ตำมคำรับรองในใบสมัคร ทั้งนี้ โรงเรียน
สำมำรถสมัครได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน
กลุ่มที่ 2 นักเรียนคู่ขนำน TIMC 2016 (B) เป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2559
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ) และ ที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง หรือ เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง
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-22. การสมัคร
2.1 เอกสำรประกอบกำรสมัคร
2.1.1 ใบสมัคร
2.1.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
2.2 วันรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 11 - 15 กรกฎำคม 2559
2.3 ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต หรือดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์
www.secondary34.go.th และ www.TIMC2016.net
2.4 สถำนที่จัดส่งใบสมัคร
โรงเรีย นต้องกรอกข้อควำมลงในใบสมัครให้ครบถ้ว น ตำมควำมเป็นจริง โดยส่งข้อมูลกำรสมัคร
ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
2.4.1 กลุ่มที่ 1 นักเรียนคู่ขนำน TIMC 2016 (A1) สมัครทำงเว็บไซต์ www.TIMC2016.net
2.4.2 กลุ่มที่ 1 นักเรียนคู่ขนำน TIMC 2016 (A2) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนของนักเรียน ส่งถึง
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึ กษำมัธ ยมศึกษำ เขต 34 ที่อยู่ อำคำรอำนวยกำร ชั้น 4 - 5 ศำลำกลำงจังหวั ด
เชียงใหม่ ถนนโชตนำ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
โดยยึดถือวันที่ตำมตรำประทับของไปรษณีย์ต้นทำงเป็นสำคัญ
(กลุ่มที่ 1 (A1) และ (A2) ระดับประถมศึกษำ จำนวน 150 คน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 150 คน
รวม 300 คน)
2.4.3 กลุ่มที่ 2 นักเรียนคู่ขนำน TIMC 2016 (B) สมัครทำงเว็บไซต์ www.TIMC2016.net ทั้งนี้ ระบบ
จะปิด เมื่อมีผู้สมัครครบตำมกำหนด
(กลุ่มที่ 2 (B) ระดับประถมศึกษำ จำนวน 100 คน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 100 คน รวม 200 คน)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกำศรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเวทีคู่ขนำน TIMC 2016 (A1, A2, B) ภำยในวันที่
1 สิงหำคม 2559 ทำงเว็บไซต์ www.secondary34.go.th และ www.TIMC2016.net
4. กาหนดการสอบและสถานที่สอบแข่งขัน
จัดสอบ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ
ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่
วันพุธ
ที่ 17 สิงหำคม 2559

การสอบระดับ
ประถมศึกษำ

เวลา
08.30 น.
รำยงำนตัว
10.00 น. – 11.30 น. สอบ

มัธยมศึกษำตอนต้น 08.30 น.
รำยงำนตัว
10.00 น. – 12.00 น. สอบ

ลักษณะข้อสอบ
1. แบบเติมคำ
1. แบบเติมคำ
2 แบบแสดงวิธีทำ

/5. กำรให้รำงวัล...

-35. การให้รางวัลการแข่งขัน
5.1 นักเรียนทุกคนที่เข้ำร่วมแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมแข่งขัน
5.2 จำนวนนักเรียน 2 ใน 3 ของนักเรียนที่เข้ำสอบแข่งขัน เวทีคู่ขนำน TIMC 2016 ของแต่ละระดับ
กำรศึกษำ และแต่ละกลุ่ม (กลุ่ม A และกลุ่ม B) จะได้รับเกียรติบัตรรำงวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง และชมเชย ในอัตรำ 1 : 2 : 3 : 4 โดยนักเรียนสำมำรถพิมพ์เกียรติบัตรได้ทำง www.TMIC2016.net
6. การประกาศผลสอบแข่งขัน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 จะประกำศผลกำรกำรแข่งขันคณิตศำสตร์
ระหว่ำงประเทศ (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) เวทีคู่ขนำน
TIMC 2016 ในวันที่ 20 สิงหำคม 2559 ทำงเว็บไซต์ ที่ www.secondary34.go.th และ www.TIMC2016.net
ประกำศ ณ วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2559
(นำยสิทธิชัย มูลเขียน)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34

ปฏิทินการดาเนินงานรับสมัครนักเรียน
การแข่งขันคณิตศาสตร์คู่ขนาน ประจาปี พ.ศ. 2559 (คู่ขนาน TIMC 2016)
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์คู่ขนาน
วันที่ 1 – 10 ก.ค. 59
ประจาปี พ.ศ. 2559 (TIMC 2016)
2 รับสมัครนักเรียนกลุ่มที่ 1 (A1) และ กลุ่ม 2 (B) ทาง
วันที่ 11 – 15 ก.ค. 59
เว็บไซต์ www.TIMC2016.net และรับสมัครนักเรียน
กลุ่มที่ 1 (A2) ทางไปรษณีย์
3 - ตรวจสอบเอกสารใบสมัคร คุณสมบัติ นักเรียน
วันที่ 16 - 20 ก.ค. 59
กลุ่มที่ 1 (A2)
- กรอกข้อมูลนักเรียนกลุ่มที่ 1 (A2)
4 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสอบแข่งขัน
ภายในวันที่ 1 ส.ค. 59
คณิตศาสตร์คู่ขนาน ประจาปี พ.ศ. 2559 (TIMC 2016)
5 นักเรียนพิมพ์บัตรประจาตัวสอบ ทาง
วันที่ 2 – 17 ส.ค. 59
www.TIMC2016.net
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดสอบสอบแข่งขัน
ภายในวันที่ 5 ส.ค. 59
คณิตศาสตร์คู่ขนาน ประจาปี พ.ศ. 2559 (TIMC 2016)
และประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
7 - รับข้อสอบจาก สพฐ.
วันที่ 17 ส.ค. 59
- จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์คู่ขนาน ประจาปี พ.ศ. 2559
(TIMC 2016)
8 - ตรวจกระดาษคาตอบ
วันที่ 17 - 18 ส.ค. 59
- ประมวลผลคะแนน ตัดสินผลรางวัล
9 ประกาศผลการแข่งขันคณิตศาสตร์คู่ขนาน ประจาปี พ.ศ.
วันที่ 20 ส.ค. 59
2559 (TIMC 2016) ทางเว็บไซต์ www.TMIC2016.net
10 นักเรียนพิมพ์เกียรติบัตรทางเว็บไซต์ www.TMIC2016.net ตั้งแต่ วันที่ 21 ส.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
สพม.34
สพม.34
สพม.34
สพฐ. / สพม.34
นักเรียน/โรงเรียน
สพม.34
สพฐ. / สพม.34
สพม.34
สพฐ. / สพม.34
นักเรียน/โรงเรียน

งบหน้าใบสมัคร
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
(Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) กลุ่ม A2
เวทีคู่ขนาน TIMC 2016
โรงเรียน .........................................................จังหวัด................................สังกัด.....................................
ที่

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ศึกษาระดับชั้น

1.
2.

ลงชื่อ________________________
(____________________________)
ตำแหน่ง__________________________
วันที่_________________________

หมายเหตุ สมัครได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน

ติดรูปถ่ายขนาด
1.5″x2″

ใบสมัคร
คู่ขนาน TIMC 2016 การแข่งขันคณิตศาสตร์คู่ขนาน ประจาปี พ.ศ.2559
1. ชื่อ – สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)...................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.................................................
2. ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก) เลขที่..................หมู่ที่........ซอย..............ถนน..................................
แขวง/ตาบล.........................เขต/อาเภอ................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย…์ …..….…..
โทรศัพท์.............................................E-mail...............................................................
3. ปัจจุบันศึกษาชั้น
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
โรงเรียน.........................................................................อาเภอ...............................จังหวัด.....................................
โรงเรียนสังกัด

สพฐ.
สช.
เทศบาล

สพป.....................................................เขต........... / สพม. เขต..........................
สาธิต
กทม.
อบจ.
อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................

5. สมัครสอบ (เลือกเพียง 1 กลุ่ม และ 1 ระดับเท่านัน้ )
กลุ่มที่ 1 นักเรียนคู่ขนาน A1
ระดับประถมศึกษา
นักเรียนคู่ขนาน A2
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มที่ 2 นักเรียนคู่ขนาน B
6. หลักฐานการสมัคร

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาเนาเกียรติบัตร จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2559
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน

ข้าพเจ้าผู้ปกครอง/ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับรองว่า นักเรียนมี ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับ ดี
มี คุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และมี คุณ สมบั ติ
ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (Thailand International Mathematics Competition 2016
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