81
 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

ใบสมัครนักเรียน

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา………………………………..…………………เขต…………………

เลขประจําตัวสอบ __
1
2.
3.
4.

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

__ __ __ __ __ __ __ __ __ (ใช้สอบรอบแรก)

ชื่อ - สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง) ..................................................................................................................................................................
เกิดวันที่......................... เดือน....................................................... พ.ศ. ........................อายุ .................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก) เลขที่....................... หมู่ที่ .........................ซอย...................................................................
ถนน.................................. แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์..................................
ปัจจุบันศึกษาชั้น................ปีการศึกษา 2556
โรงเรียน............................................................................................ โทรศัพท์..................................

 สพป…………………………………........……..เขต...................  สพม.เขต………..จังหวัด………………………………………...………
5.

โรงเรียนสังกัด

สพฐ.

6.

สมัครสอบ

สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

7.

สช.

สาธิต

กทม.

อบจ.

เทศบาล

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

สายที่ 2 นักเรียนจากทุกสังกัด ที่ใช้สิทธิ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดสมัครสอบแข่งขันรอบสองระดับประเทศ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันรอบแรก
(แนบเอกสารและระบุรางวัลที่ใช้สิทธิ์)
 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.  วิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.  อัจฉริยภาพ สสวท.
 สมาคมคณิตศาสตร์
 คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ข้าพเจ้าผู้ปกครอง/ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับรองว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และมีคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2557 ที่ สพฐ. กําหนด
และยอมรับการประกาศผลการสอบแข่งขัน ของ สพป. / สพม. / สพฐ. ที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเรียงตามตัวอักษร
โดยไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ...................................................นักเรียน
(.......................................................)
วันที่........เดือน..........................พ.ศ. 2556

ลงชื่อ..................................................ผู้ปกครอง
(.............................................................)
วันที่….......เดือน ....................... พ.ศ. 2556

ลงชื่อ.....................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...........................................................)
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. 2556
(ประทับตราโรงเรียน)

หมายเหตุ 1. นักเรียนสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ตามกลุ่มวิชาที่สมัครสอบ) ยื่นต่อโรงเรียน
2. โรงเรียนจะเป็นผู้กรอกข้อมูลการสมัครให้นักเรียน ทางระบบออนไลน์ www. obcecimso.net
3. โรงเรียนจะพิมพ์บัตรประจําตัวสอบมอบให้นักเรียน หลังจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว

 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น

ใบสมัครนักเรียน

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา………………………………..…………………เขต…………………
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต .............. จังหวัด………………………………………………

เลขประจําตัวสอบ __
1
2.
3.
4.

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

__ __ __ __ __ __ __ __ __ (ใช้สอบรอบแรก)

ชื่อ - สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว) ............................................................................................................................................
เกิดวันที่......................... เดือน....................................................... พ.ศ. ........................อายุ .................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก) เลขที่....................... หมู่ที่ .........................ซอย...................................................................
ถนน.................................. แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์..................................
ปัจจุบันศึกษาชั้น................ปีการศึกษา 2556
โรงเรียน............................................................................................ โทรศัพท์..................................

 สพป…………………………………........……..เขต...................  สพม.เขต………..จังหวัด………………………………………...………
5.

โรงเรียนสังกัด

สพฐ.

6.

สมัครสอบ

สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

7.

สช.

สาธิต

กทม.

อบจ.

เทศบาล

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

สายที่ 2 นักเรียนจากทุกสังกัด ที่ใช้สิทธิ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดสมัครสอบแข่งขันรอบสองระดับประเทศ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันรอบแรก
(แนบเอกสารและระบุรางวัลที่ใช้สิทธิ์)
 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.  วิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.  ค่ายโอลิมปิก สอวน.
 สมาคมคณิตศาสตร์
 คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ข้าพเจ้าผู้ปกครอง/ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับรองว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และมีคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2557 ที่ สพฐ. กําหนด
และยอมรับการประกาศผลการสอบแข่งขัน ของ สพป. / สพม. / สพฐ. ที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเรียงตามตัวอักษร
โดยไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ...................................................นักเรียน
(.......................................................)
วันที่........เดือน..........................พ.ศ. 2556

ลงชื่อ..................................................ผู้ปกครอง
(.............................................................)
วันที่….......เดือน ....................... พ.ศ. 2556

ลงชื่อ.....................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...........................................................)
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. 2556
(ประทับตราโรงเรียน)

หมายเหตุ 1. นักเรียนสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ตามกลุ่มวิชาที่สมัครสอบ) ยื่นต่อโรงเรียน
2. โรงเรียนจะเป็นผู้กรอกข้อมูลการสมัครให้นักเรียน ทางระบบออนไลน์ www. obcecimso.net
3. โรงเรียนจะพิมพ์บัตรประจําตัวสอบมอบให้นักเรียน หลังจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว

 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

ใบสมัครนักเรียน

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา………………………………..…………………เขต…………………

เลขประจําตัวสอบ
1
2.
3.
4.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

(ใช้สอบรอบแรก)

ชื่อ - สกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง) ...................................................................................................................................................................
เกิดวันที่......................... เดือน....................................................... พ.ศ. ........................อายุ .................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก) เลขที่....................... หมู่ที่ .........................ซอย...................................................................
ถนน.................................. แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท์..................................
ปัจจุบันศึกษาชั้น................ปีการศึกษา 2555
โรงเรียน............................................................................................ โทรศัพท์..................................

 สพป…………………………………..................................……..เขต...................
5.

โรงเรียนสังกัด

สพฐ.

6.

สมัครสอบ

สายที่ 1 นักเรียนจากทุกสังกัด สอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

7.

สช.

สาธิต

กทม.

อบจ.

เทศบาล

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

สายที่ 2 นักเรียนจากทุกสังกัด ที่ใช้สิทธิ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดสมัครสอบแข่งขันรอบสองระดับประเทศ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันรอบแรก
(แนบเอกสารและระบุรางวัลที่ใช้สิทธิ์)
 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ.
 วิชาการระดับนานาชาติ สพฐ.
 อัจฉริยภาพ สสวท.
 สมาคมวิทยาศาสตร์
.  วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ข้าพเจ้าผู้ปกครอง/ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับรองว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และมีคุณสมบัติตามแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2557 ที่ สพฐ. กําหนด
และยอมรับการประกาศผลการสอบแข่งขัน ของ สพป. / สพม. / สพฐ. ที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเรียงตามตัวอักษร
โดยไม่ประกาศผลคะแนนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ...................................................นักเรียน
(.......................................................)
วันที่........เดือน..........................พ.ศ. 2556

ลงชื่อ..................................................ผู้ปกครอง
(............................................................)
วันที่….......เดือน ....................... พ.ศ. 2556

ลงชื่อ.....................................................ผู้บริหารสถานศึกษา
(...........................................................)
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. 2556
(ประทับตราโรงเรียน)

หมายเหตุ 1. นักเรียนสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ตามกลุ่มวิชาที่สมัครสอบ) ยื่นต่อโรงเรียน
2. โรงเรียนจะเป็นผู้กรอกข้อมูลการสมัครให้นักเรียน ทางระบบออนไลน์ www. obcecimso.net
3. โรงเรียนจะพิมพ์บัตรประจําตัวสอบมอบให้นักเรียน หลังจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว

