โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ครัง้ ที่ 7/2560
แนวคิ ดและหลักการ
สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 - 6
เพื่อให้เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน ผูเ้ ข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึ กฝน และได้วดั ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่
เสมอ อีกทัง้ เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อ จัด การแข่ง ขัน ความสามารถทางคณิต ศาสตร์ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4 - 6 โดยเปิ ด โอกาสให้น ัก เรีย นทั ่ว
ประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน
ผลที่ คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้นักเรียนในชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 - 6 เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษามากขึ้น
คุณสมบัติผ้เู ข้าร่วมแข่งขัน
นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 - 6 ทัวประเทศ
่
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 - 3 สมัคร
สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้ โดยไม่มสี ทิ ธิได้
์ รบั รางวัล
วิ ธีการสมัคร
1. กําหนดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 6 มกราคม 2560
2. ค่าสมัครคนละ 150.- บาท
3. ส่งใบสมัคร พร้อมใบ pay in มายัง
3.1 ไปรษณียถ์ ึง สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว 38
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900 หรือ
3.2 scan เอกสารส่งมาที่ E-mail : tdtraining@gmail.com หรือ
3.3 ส่ง FAX มายังหมายเลข 0 2938 2028 กด 6
การชําระเงิ น : โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25
ชื่อบัญชี สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาเลขที่บญ
ั ชี 045-2-05945-4
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ที่ www.apt4kru.org/math
การลงทะเบียนสอบ : นําบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นํามาถือว่าสละสิทธิ ์ *
รายละเอียดการแข่งขัน
1. กําหนดวันแข่งขัน วันอาทิตย์วนั ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. - 11.00 น.
2. ประกาศผลการแข่งขัน และพิธมี อบรางวัล วันอาทิตย์ท่ี 15 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
3. สถานทีส่ อบแข่งขัน ณ โรงเรียนราชวิ นิต ถนนนครราชสีมา (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)
4. หากผูเ้ ข้าแข่งขันได้คะแนนเป็ นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผูไ้ ด้อนั ดับละ 1 คน
อีกครัง้
5. ผูท้ ่มี คี ะแนนสอบสูงสุด 23 คนแรก ถือเป็ นผูไ้ ด้รบั รางวัล
** ประกาศผลสอบทาง www.apt4kru.org/math ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยผูส้ มัครสอบต้องกรอกเลขประจําตัว
ประชาชนในการดูผลสอบ

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 20 รางวัล

ได้รบั เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบตั ร
ได้รบั เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบตั ร
ได้รบั เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบตั ร
ได้รบั เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
รวมเงิ นรางวัลทัง้ สิ้ นจํานวน 42,000 บาท

ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ
สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
ผู้สนับสนุนโครงการ
บริษทั แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด
หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็ นรายได้ของสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการศึกษาต่อไป
: นักเรียนทีส่ นใจสังซื
่ อ้ เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ มีรายการดังต่อไปนี้

 เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2553 - 2554 ราคา 150.- บาท ** สามารถส่งหนังสือได้ทนั ที **
 เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2556 - 2557 ราคา 100.- บาท ** สามารถส่งหนังสือได้ภายในวันที่ 1 ก.ย. 59 **
 เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ปี 2558 - 2559 ราคา 100.- บาท ** สามารถส่งหนังสือได้ภายในวันที่ 1 ก.ย. 59 **
โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกับค่าสมัครสอบ ทางสมาคมฯจะจัดส่งลงทะเบียนให้ทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยูท่ ด่ี า้ นหน้าใบสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 , 3912

ใบสมัคร
ชื่อ/นามสกุล ด.ญ./ด.ช.(ตัวบรรจง) ........................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน



โรงเรียน..................................................................ชัน้ ......................จังหวัด........................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................
ลงชื่อ ............................................................... (ผู้สมัครสอบ)

ปิ ดรับสมัคร 6 มกราคม 2560
กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้ครบถ้วน

**** นําบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นํามาจะถือว่าหมดสิ ทธิ์ สอบ ****

