ที่ ศธ ๐๔๒๕๗.๑๓/๖๔๙

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ถนนปัทมานนท์ ตาบลเกษตรวิสัย
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๔๕๑๕๐
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓”

เรียน ผู้อานวยการ โรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จานวน ๑ ชุด
๒. แบบสรุปการสมัครสอบโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
๓. แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ด้ว ยกลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนจันทรุเ บกษาอนุส รณ์ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้จัดทาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการแข่งขันการคิดคานวณของนักเรียน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และ
เป็นการสนองนโยบายตามหลักสูตรปฏิรูปการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๔ และดาเนินการสอบในวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ในการทดสอบครั้งนี้ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.๔ - ๖ , และ ม.๑ – ๖ รวม ๗ ระดับ และเก็บค่า
สมัคร ๕๐ บาท / คน / ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนของท่าน ได้กรุณาปิดประกาศแจ้งให้นักเรียนทราบและรับสมัครนักเรียนที่สนใจ นาส่งด้วย
ตนเอง /ส่งทางไปรษณีย์ /สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3ffTFNb หรือสแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลในการ
สมัคร ตามวันเวลาที่กาหนดในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
กรอกข้อมูลสมัครสอบ
สแกนที่นี่

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรวาล เจริญทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป/งานธุรการ
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐๔๓-๕๘๙๑๖๑

ประกาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

เรื่อง การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
-----------------------------------------------------------------------ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ กาหนดจั ดสอบแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันมีทักษะการคิดคานวณ ได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อีก
ทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ
ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครสอบ
๑.๑ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือ
ระดับชั้นที่ต่ากว่า
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หรือระดับชั้นที่ต่ากว่า
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หรือระดับชั้นที่ต่ากว่า
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือระดับชั้นที่ต่ากว่า
๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือระดับชั้นที่ต่ากว่า
๑.๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หรือระดับชั้นที่ต่ากว่า
๑.๗ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับชั้นที่ต่ากว่า
๒. ข้อสอบ
๒.๑ เนื้อหาข้อสอบ : เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ออกตามตัวชี้วัดและสาระการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครอบคลุมตามระดับชั้นที่นักเรียนสมัครสอบร้อยละ ๘๐ และครอบคลุม
เนื้อหาต่ากว่าระดับชั้นที่สมัครสอบร้อยละ ๒๐
๒.๒ ลักษณะข้อสอบ
เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จานวน ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ทุกระดับชั้นที่สอบ
๓. ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศ
รายชือ่ ผู้มสี ิทธิส์ อบ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หรือที่เว็บไซต w
์ ww.cba.ac.th
๔. วิธีการสมัครสอบและการชาระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
๔.๑ สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อาคาร ๖)
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๔.๒ สมัครผ่านทางเวบไซต์ https://bit.ly/3ffTFNb หรือ สแกน QR CODE
๔.๓ ค่าสมัคร คนละ ๕๐ บาท
๔.๔ ชาระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวจิราพร พละสิม
หมายเลขบัญชี ๔๒๘๐๓๔๔๕๒๙

เมื่อชาระเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินโดยสามารถแจ้งผ่านระบบได้ที่ https://bit.ly/3ffTFNb หรือ
ติดต่อ คุณครูจิราพร พละสิม โดยแนบใบโอนเงินและรายชื่อนักเรียนมาที่ e-mail : ouy_307@hotmail.com หรือ
ทาง ID LINE : auy_09
๕. กาหนดวันเวลาสอบ สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตามตารางสอบ
กาหนดวันสอบ
วันอาทิตย์
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เวลา
๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ระดับชั้น
ป.๔ – ๖ , ม.๑ , ม.๒ และ ม.๓
ม.๔ , ม.๕ และ ม.๖

หมายเหตุ

ในการสอบ กาหนดให้ระบายคาตอบในกระดาษคาตอบโดยใช้ดินสอดาชนิด 2B หรือ 4B ส่วนของการเขียนชื่อ
เลขประจาตัวสอบ บนหัวกระดาษให้เขียนด้วยปากกา ดังนั้นผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ เครือ่ งเขียนมาด้วยตนเอง
๖. เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ตัดสินตามคะแนนเรียงจากมากไปน้อย
๖.๒ กรณีทไี่ ด้คะแนนเท่ากัน ทุกระดับชั้น จะตัดสินโดย พิจารณาจากข้อท้ายสุดขึ้นมาซึง่ เป็นการเรียงลาดับ
ความยากง่ายของข้อสอบในแบบทดสอบของแต่ละระดับ คือ พิจารณาตัดสินจากข้อ๔๐ ข้อที่ ๓๙ ข้อที่ ๓๘ ข้อที่ ๓๗
ข้อที่ ๓๖ ตามลาดับ
๖.๓ หากตรวจสอบว่าสอบในระดับที่ต่ากว่าระดับชั้นที่กาลังศึกษาอยูจ่ ะตัดสิทธิ์การรับรางวัลที่ได้ และผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๗. รางวัลการสอบแข่งขัน
๗.๑ รางวัลแต่ละระดับชั้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล
๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล
๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
**** ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อมได้รับเกียรติบัตร ****
๗.๒ รางวัลสาหรับโรงเรียนที่นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
- ครูผู้ควบคุม/ฝึกซ้อมได้รับเกียรติบัตร
- นักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
๘. การประกาศผลสอบ จะประกาศผลการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถดูผลการสอบได้ ดังนี้
๘.๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ บริเวณข้างอาคาร ๖
๘.๒ ทางเวบไซต ์ www.cba.ac.th
๙. การมอบรางวัล กาหนดการจัดพิธีมอบรางวัลใน วันศุกร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ อาคาร
โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูน้าผึ้ง ศรีส่อง : ๐๘-๙๕๗๐๓๓๔๑, คุณครูสิริยากรณ์ ศิลานนท์ :
๐๙-๕๒๑๖๖๖๕๓, คุณครู จิราพร พละสิม ๐๙-๓๐๕๔๑๑๘๒ หรือ คุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ทุกคน จึงประกาศให้โรงเรียน นักเรียน และผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจักรวาล เจริญทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

เอกสาร ๑

แบบสรุป การสมัครสอบโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
……………………………………………………………………………………………
โรงเรียน..................................................................ตาบล.........................................อาเภอ.................................
จังหวัด.............................................................โทร.......................................................
สรุปจานวนผูส้ มัครทั้งหมด...................... คน แบ่งเป็น ระดับชั้น ป.๔ – ๖.......... คน ระดับชั้น ม.๑ ............ คน
ระดับชั้น ม.๒ ............ คน ระดับชั้น ม.๓ ............ คน ระดับชั้น ม.๔ ............ คน ระดับชั้น ม.๕ ............ คน
ระดับชั้น ม.๖ ............ คน
รวมค่าสมัครทั้งสิ้น....................................................บาท (๕๐ บาท / คน / ระดับ)
ชาระค่าสมัครโดย โอนเงินเข้า ธ.ไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี ๔๒๘๐๓๔๔๕๒๙ ชื่อบัญชีนางสาวจิราพร พละสิม
(ในกรณีที่ชาระโดยเงินสด หรือ ธนาณัติไม่ต้องใช้เอกสารแผ่นนี้)
****การรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมือ่ ได้รับเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้วเท่านั้น****

ติดใบชาระเงิน/โอนเงิน/ที่ระบุวันที่โอน,จานวนเงิน,บัญชีทรี่ ับโอนอย่างชัดเจน
ส่งเอกสารนี้และรายชือ่ ผู้สมัครมาที่ นางสาวจิราพร พละสิม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๕๐ หรือ Fax : ๐๔๓ – ๕๘๙๑๖๑
(ถ้าได้รับแล้วจะมีการตอบกลับ)

เอกสาร ๒

แบบกรอกข้อมูลสมัครสอบโครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมจานวน..................คน เป็นเงิน..........................บาท
ค่าสมัคร (๕๐ บาท / คน / ระดับ) ****การรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินค่าสมัครครบถ้วนแล้วเท่านั้น****

โรงเรียน..................................................................ตาบล.........................................อาเภอ.................................
จังหวัด.............................................................โทร.......................................................
(นักเรียนที่สมัครสอบแล้วหากไม่สามารถมาสอบถือว่าสละสิทธิ์ จะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทน)

ชาระค่าสมัครโดย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

เงินสด

ธนาณัติ

ชื่อ – สกุล

โอนเข้า ธ.ไทยพาณิชย์ ๔๒๘๐๓๔๔๕๒๙ ชื่อบัญชีนางสาวจิราพร พละสิม
ชั้นที่เรียน

ชั้นที่สมัครสอบ

หมายเหตุ

ลงชือ่ ..........................................................ผูร้ ับรองข้อมูล
(........................................................)
โทร....................................................................

