โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครัง้ ที่ 5/2559
แนวคิ ดและหลักการ
สมาคมครู ภ าษาอัง กฤษประถมศึก ษา จะจัด การแข่ ง ขัน ความสามารถทางภาษาอัง กฤษ ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ขึน้ เพือ่ ให้เป็ นกิจกรรมหนึ่งทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนผูเ้ ข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และ
ได้วดั ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษอยูเ่ สมอ เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และกระตุน้
ให้นักเรียนได้ศกึ ษาหาความรู้เพิม่ เติมอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้ เป็ นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเป็ น
พลเมืองในประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 โดยเปิ ดโอกาสให้
นักเรียนทัวประเทศได้
่
เข้าร่วมแข่งขัน
ผลที่ คาดว่าจะได้รบั

1. เพื่อให้นักเรียนในชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 – 6 เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจ และฝึ กทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามากขึน้
คุณสมบัติผเู้ ข้าร่วมแข่งขัน
นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ทัวประเทศ
่
วิ ธีการสมัคร
1) กําหนดรับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน - 9 กันยายน 2559
2) ค่าสมัครคนละ 100.- บาท
3) ส่งใบสมัคร พร้อมใบ pay in มายัง
3.1 ไปรษณีย์ถงึ สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว
38 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900 หรือ
3.2 สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : tdtraining@gmail.com หรือ
3.3 ส่ง FAX มายังหมายเลข 0 2938 2028 กด 6
การชําระเงิ น : โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-97258-1
ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ www.apt4kru.org/eng
การลงทะเบียนสอบ : นําบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นํามาจะถือว่าหมดสิทธิสอบ
์ *

** ประกาศผลสอบทาง www.apt4kru.org/eng ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยผูส้ มัครสอบต้องกรอก
เลขประจําตัวประชาชนในการดูผลสอบ
รายละเอียดการสอบ : 1. ข้อสอบปรนัย : Grammar, Writing, Usage, Reading จํานวน 100 ข้อ
2. Speech (เฉพาะผูเ้ ข้ารอบ 5 คนแรกของแต่ละประเภทการแข่งขัน)
รายละเอียดการแข่งขัน
1) กําหนดวันแข่งขัน วันอาทิตย์ท่ี 18 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. - 11.00 น.
2) ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูงสุด 5 คนแรกของแต่ละประเภทการแข่งขัน ต้องสอบ Speech ในเวลา
13.00 น. - 14.00 น.
3) พิธมี อบรางวัล วันอาทิตย์ท่ี 18 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. - 15.30 น.
4) สถานทีส่ อบแข่งขัน ณ โรงเรียนราชวิ นิต ถนนนครราชสีมา (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)
5) หากผูเ้ ข้าแข่งขันสอบข้อสอบปรนัยได้คะแนนอันดับ 1, 2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้อง
สอบเพือ่ หาผูไ้ ด้อนั ดับละ 1 คน อีกครัง้
6) ผูท้ ม่ี คี ะแนนสอบรวมสูงสุด 5 คนแรกของแต่ละประเภทการแข่งขัน ถือเป็นผูไ้ ด้รบั รางวัล
ประเภทการแข่งขัน
ประเภทที่ 1 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนเทศบาล และ Home School
ประเภทที่ 2 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิต
รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 2 รางวัล

ประเภทละ
5,000
ประเภทละ
3,000
ประเภทละ
2,000
ประเภทละ
1,000
รวมเงิ นรางวัลทัง้ สิ้ นจํานวน
ผูร้ บั ผิ ดชอบโครงการ : สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา
ผูส้ นับสนุนโครงการ : บริษทั แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด

บาท และโล่พร้อมเกียรติบตั ร
บาท และเกียรติบตั ร
บาท และเกียรติบตั ร
บาท และเกียรติบตั ร
24,000 บาท

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็ นรายได้ของสมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา
เพือ่ ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ,3912
หมายเหตุ : สมาคมสงวนสิทธิในการเผยแพร่
ขอ้ สอบและเฉลย
์
ใบสมัคร

ใบสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครัง้ ที่ 5/2559 ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 - 6
ใบสมัคร
ชือ่ /นามสกุล ด.ญ./ด.ช.(ตัวบรรจง) ......................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน  ชัน้ ประถมศึกษาปีท.่ี ...................

 ประเภทที่ 1 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนเทศบาล และ Home School

 ประเภทที่ 2 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และโรงเรียนสาธิต
โรงเรียน.................................................................................................... จังหวัด..............................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั .......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..............................................................................
ลงชื่อ ............................................................... (ผู้สมัครสอบ)
กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้ครบถ้วน

**** นําบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นํามาจะถือว่าหมดสิ ทธิ์ สอบ ****
มีความประสงค์จะสมัครเข้าแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครังที
้ ่ 5/2559 ในวันอาทิ ตย์ที่ 18 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนราชวิ นิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

รับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถ ุนายน 2559 – 9 กันยายน 2559

วิธีการสมัคร : ชําระเงินค่าสมัคร จํานวนเงิน 100 บาท โดย
 โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-97258-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25
ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครัง้ ที่ 5/2559 ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6
2. หลักฐานการชําระเงิน (ใบ Pay in)
ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา
เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
หรือ สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : tdtraining@gmail.com หรือ ส่ง FAX มายังหมายเลย 0 2938 2028 กด 6
นักเรียนสามารถดูผลการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ ได้ท่ี www.apt4kru.org/eng/ หรือ www.facebook.com/apt.english

สอบถามรายละเอียดได้ที ่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ,3912

