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เลขท่ี ASMO 003/2562 

               15 พฤษภาคม 2562 

เร่ือง เชิญร่วมการแข่งขนั ASMO THAI คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2562 (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ) 

เรียน  ท่านผูอ้  านวยการ 

ส าเนาเรียน หวัหนา้วิชาและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบการแข่งขนัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายละเอียดการแข่งขนั 

                  เน่ืองดว้ย ASMO Education ไดริ้เร่ิมโครงการจดัการแข่งขนัวดัระดบัความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงในปีน้ีเป็นปีท่ี 6 และจะมีการ
คัดเลือกนักเรียนไทยในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ในระดบัภูมภิาคเอเชีย 

                   โดยในปีท่ี 5 คือปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมา ทาง ASMO THAI ไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนเขา้ร่วม
โครงการมากกวา่ 60,000 คนจากทัว่ประเทศ  และในปีน้ีไดก้ าหนดจดัใหมี้การสอบแข่งขนัวชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ และ
วชิาภาษาองักฤษ ในวนัเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 

ดว้ยเหตุน้ี ทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญโรงเรียนของท่านส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัในคร้ังน้ี โดยสมคัร หากได้
ท่ี ASMO Education โทร. 02-100-9091-2, 096-918-1484 หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อได้ท่ี แผนก
ลูกคา้สมัพนัธ์ เพ่ือโครงการจะไดอ้  านวยความสะดวกใหโ้รงเรียนของท่านต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา และหวงัวา่จะไดร่้วมกนัเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาการศึกษาของประเทศต่อไป 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

        นายชนะภยั จัน่บุญมี 
             ผูจ้ดัการโครงการ ASMO THAI 
 
       

 

http://www.asmo2u.com/


 

 
 

Asian Science Mathematics and English Olympiad 

 
 บริษัท  แอสโม  เอ็ดดเูคชัน่  จ ำกดั, 35/484 ซอยประเสริฐมนกิูจ 48 แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กทม 10240, โทร 02-100-9091-2 
  ASMO EDUCATION  Co.,Ltd.  35/484 Soi Prasertmanookij 48 Klongkum Buengkum Bangkok 10240, Tel. 02-100-9091-2 
Website :  http://www.asmo2u.com/      https://www.facebook.com/ASMOTHAI 

การแข่งขัน ASMO THAI Science & Mathematics Competition ปี 2019 เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลายและมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั ASMO 
THAI จากทัว่ประเทศไดผ้่านการคดัเลือกเป็นทีมตวัแทนประเทศไทยจ านวน 44 คน ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ  ASMO International 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย และ ASMOPSS 2018 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีประเทศเขา้ร่วม 10 ประเทศ ซ่ึงตวัแทนนกัเรียนไทยไดส้ร้างผลงานอยา่งยอดเยีย่ม ควา้รางวลัทั้งประเภท
เด่ียวและประเภททีมมาไดเ้ป็นจ านวนมาก 

ASMO THAI ขอเชิญโรงเรียนและนกัเรียนไทยจากทัว่ประเทศ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 
1-5 ทัว่ประเทศเขา้ร่วมสอบแข่งขนั “ASMO THAI คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2562 (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ)” 
สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ www.asmo2u.com และ www.facebook.com/ASMOTHAI โดยขอ้สอบท่ีใชส้ าหรับประเทศ
ไทยจะเป็นชุดเดียวกนักบัท่ีใชใ้นประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และเวยีดนาม 

ภาพบรรยากาศการมอบรางวลั ให้กบันักเรียนจากทัว่ประเทศ ในโครงการฯ คร้ังที ่5 ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติ  
 

     
 
 
 
 
 ASMO International 2018 Malaysia        ASMOPSS 2018 Indonesia 

http://www.asmo2u.com/
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จุดมุ่งหมายของ ASMO THAI 2019 มีดังนี ้
 
 กระตุน้ความสนใจในวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ 
 พฒันาทกัษะพิเศษดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ของเยาวชนระดบัประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษา 
 ส่งเสริมหลกัสูตรวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ใหมี้มาตรฐานในระดบัสากล 
 เป็นเวทีให้นกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถไดแ้สดงผลงานใหเ้ป็นท่ียอมรับ 
 คดัเลือกนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ในวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์เป็น

ตวัแทนของประเทศเขา้ร่วมการแข่งขนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบัเอเชียในปี 2019 
 
 
การแข่งขันคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ASMO THAI 2019 มีความพเิศษอย่างไร ? 

 เป็นการแข่งขนัคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ท่ีช่วยสร้างเสริมความสามารถแก่นักเรียนทัว่ไป 
ไมไ่ดจ้  ากดัเฉพาะนกัเรียนท่ีเก่งเป็นพิเศษ 

 การแข่งขนัของเราให้ความส าคญักบัวิธีการ ไม่เนน้ท าโจทยพ์ื้นฐานซ ้ าๆ และยงัช่วยนกัเรียนเตรียมพร้อมส าหรับ
การแข่งขนัทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษอ่ืนๆ อีกดว้ย  

 ประกาศผลรางวลัทางเวบ็ไซต ์www.asmo2u.com  
 ASMO เป็นการสอบแข่งขนัท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ และก าลงัขยายแบรนดไ์ปทัว่อาเซียน 

 สามารถจดัการแข่งขนัไดไ้ม่ยุง่ยากโดยจดัสอบท่ีโรงเรียนแลว้ส่งไปรับการตรวจใหค้ะแนนจาก ASMO THAI 
 จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลคะแนนสอบส าหรับนกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 จดัพิธีมอบรางวลัประกาศเกียรติคุณทั้งประเภทบุคคลและทีม 
 ใชข้อ้สอบแบ่งตามระดบัชั้น มีมาตรฐาน เท่ียงธรรม และมีความสอดคลอ้งกบัระดบัของผูเ้ขา้สอบ  
 การลงทะเบียนเพื่อสมคัรสอบแข่งขนัท าไดส้ะดวกผา่นช่องทางออนไลน์ 

 
 
 
 
 

http://www.asmo2u.com/
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รายละเอยีดการแข่งขัน: 
วนัทีปิ่ดรับสมัคร : วนัศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 
วนัทีจั่ดสอบ  : วนัเสาร์ที ่27 กรกฎาคม 2562 
 
วชิาคณติศาสตร์ 
ประเภทการแข่งขนั : แบ่งเป็น 11 ระดบัตามระดบัชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
เวลาสอบ   : ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 10:30 น. - 12:00 น. 
   : ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-5 10:00 น. - 12:00 น. 
วชิาวทิยาศาสตร์: 
ประเภทการแข่งขนั  : แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ประถม 3-4 / ประถม 5-6 / มธัยม 1-3 
เวลาสอบ   : ทุกระดบัชั้น   13:00 น. - 14:00 น. 
 
วชิาภาษาองักฤษ: 
ประเภทการแข่งขนั :  แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ประถม 3-4 / ประถม 5-6 / มธัยม 1-3 
เวลาสอบ   : ระดบัประถม 3-4   14:30 น. - 15:30 น. 
   : ระดบัประถม 5-6, มธัยม 1-3  14:30 น. - 15:45 น. 
 

ประกาศผลรางวลั ประเภทบุคคล :  วชิาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์  วนัองัคารที ่17 กนัยายน 2562 
       วชิาภาษาองักฤษ    วนัพฤหัสบดีที ่31 ตุลาคม 2562 
ประกาศผลรางวลั ประเภททีม :     วนัพฤหัสบดีที ่31 ตุลาคม 2562 
  โดยประกาศผลรางวลัผ่านทาง www.asmo2u.com 

พธีิมอบรางวลั : เดือนมกราคม 2563 (จัดในวนัธรรมดา) 

** ส ำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษำที ่5-6 และระดับมัธยมศึกษำปีที ่1-3 ทีไ่ด้เหรียญทองหรือเหรียญเงิน วิชำ

คณติศำสตร์หรือวิทยำศำสตร์ จะมีสิทธ์ิสมัครเข้ำร่วมสอบคัดเลือกรอบ 2 เพือ่ท ำกำรคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขัน

ระดับเอเชีย โดยจะจัดสอบคัดเลือกรอบ 2 ที่ศูนย์สอบกลำงในกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนตุลำคม ซ่ึงวัน เวลำ และ

ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดสอบ จะแจ้งให้ทรำบในโอกำสถดัไป 

http://www.asmo2u.com/
http://www.asmo2u.com/
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รายละเอยีดการสมัครสอบแข่งขันส าหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 

เง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการ :  มีนกัเรียนในโรงเรียนสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั รวมทุกวชิาตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป 
ค่าสมัครลงทะเบียน  :  200 บาท ต่อ 1 คน ต่อ 1 วชิา 

*โรงเรียนท่ีร่วมโครงการสามารถส่งรายช่ือสมัครได้เฉพาะนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
นั้นเท่านั้น* หากนกัเรียนจากโรงเรียนอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความประสงค์สมคัรสอบ 
ใหติ้ดต่อทางโครงการโดยตรงในรูปแบบการฝากสอบ (ค่าสมคัรสอบจะเป็น 400 บาทต่อคนต่อ
วิชา) กรณีที่ตรวจสอบพบนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืน ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่แก้ไข
ประกาศนียบัตรและตัดสิทธ์ิในรางวลัทุกประเภททีไ่ด้รับ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ : ทางโรงเรียนจะไดรั้บค่าใชจ่้ายโดยการหกัจากค่าสมคัรสอบ เป็นจ านวน 40 บาทต่อคนต่อวิชา 
แล้วน าส่งโครงการฯ เพียง 160 บาทต่อคนต่อวิชา  เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร, 
ด าเนินการจดัสอบ, จดัส่งกระดาษค าตอบทางไปรษณีย,์ รวมไปถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

ระเบียบและข้อปฏิบัติ : ทาง ASMO จะส่งขอ้สอบทางไปรษณียก่์อนวนัท่ีมีการจดัสอบ 1-2 วนั และให้ทางโรงเรียน
เป็นผูด้  าเนินการจดัสอบโดยใช้สถานท่ีภายในโรงเรียนของท่าน ในวันและเวลาที่ก าหนดไว้
เท่าน้ัน เม่ือจดัสอบเสร็จแลว้ทางโรงเรียนจะต้องจัดส่งกระดาษค าตอบคืนโครงการฯ ภายใน วัน
อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยจัดส่งแบบ EMS หรือ Kerry เท่าน้ัน นักเรียนสามารถเก็บ
กระดาษค าถามไวไ้ด ้

ภาษาทีใ่ช้ในการแข่งขัน : 1) วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษพร้อมแปลไทย
ก ากบั หรือเลือกขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษโดยไม่มีแปลไทยก ากบั 

 2) วชิาภาษาองักฤษ ขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษแบบไม่มีค  าแปล 
รูปแบบการแข่งขัน :  1) วชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เขียนค าตอบหรือเลือกตวัเลือก จ านวน 20-25 ขอ้ 
   2) วชิาภาษาองักฤษ เป็นแบบเลือกตวัเลือก จ านวน 50-60 ขอ้ 
การแข่งขันประเภททมี : โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการและมีนักเรียนเขา้สอบตั้งแต่ 10 คนข้ึนไปในระดบัชั้นและวิชา

เดียวกนั นกัเรียนท่ีมีผลคะแนนสูงสุด 10 คนจะถูกจบักลุ่มให้เป็นทีมของโรงเรียนส าหรับวิชา
และระดบัชั้นนั้น ๆ โดยอตัโนมติั ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการลงทะเบียนประเภททีม (กรณีท่ีมีนกัเรียน
ไม่ครบ 10 คนจะไม่สามารถจดัทีมได)้ 

 ระดับช้ัน   :  โรงเรียนท่ีปิดภาคเรียนปีการศึกษาเดิมแลว้ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ใหน้กัเรียนสอบใน 
  ระดบัชั้นท่ีก าลงัจะข้ึนเรียนใหม่ในปีการศึกษาหนา้เท่านั้น 

http://www.asmo2u.com/
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 บริษัท  แอสโม  เอ็ดดเูคชัน่  จ ำกดั, 35/484 ซอยประเสริฐมนกิูจ 48 แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กทม 10240, โทร 02-100-9091-2 
  ASMO EDUCATION  Co.,Ltd.  35/484 Soi Prasertmanookij 48 Klongkum Buengkum Bangkok 10240, Tel. 02-100-9091-2 
Website :  http://www.asmo2u.com/      https://www.facebook.com/ASMOTHAI 

การลงทะเบียน : อาจารยผ์ูป้ระสานโครงการเป็นผูล้งทะเบียนออนไลน์ท่ี http://www.asmo2u.com กรุณาติดต่อโครงการฯ 
ก่อนการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหสัผา่นส าหรับโรงเรียนของท่านในการลงทะเบียนออนไลน์ 

 กรุณาระบุช่ือนามสกุลดว้ยรูปแบบตามท่ีก าหนดดงัน้ี ค  าน าหนา้ (เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว) ใชค้  าเตม็ ไม่
ใช้ตวัยอ่, ไม่เวน้วรรคระหวา่งค าน าหนา้กบัช่ือนกัเรียน และใชเ้วน้วรรคเพียง 1 คร้ังระหวา่งช่ือและนามสกุล
ตวัอยา่งเช่น เด็กชายเก่งคณิต วทิยอ์งักฤษ เน่ืองจากรูปแบบท่ีก าหนดน้ีจะใชใ้นการจดัพิมพใ์บประกาศนียบตัร 

 *หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกตอ้ง กรณีท่ีมีการสะกดผิด ทางโครงการขอสงวนสิทธ์ิการแกไ้ข
รายช่ือท่ีประกาศผลรางวลั ผลประเมิน ใบประกาศนียบตัรเขา้ร่วมออนไลน์ และใบประกาศนียบตัรรางวลั
ทั้งหมด หากท่านประสงคใ์หมี้การแกไ้ขใบประกาศนียบตัรจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 100 บาทต่อใบ 

 *ช่ืออาจารยท่ี์ระบุไวใ้นการลงทะเบียนออนไลน์คร้ังแรกของแต่ละโรงเรียน จะถูกบนัทึกเป็นช่ืออาจารยผ์ู ้
ประสานโครงการของโรงเรียนนั้นโดยอตัโนมติั ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

รางวลัและส่ิงทีจ่ะได้รับจากการแข่งขัน 
1.  นักเรียนผูเ้ขา้สอบทุกคนจะได้รับผลประเมินวิเคราะห์รายบุคคล  โดยทางโครงการฯ จะส่งไฟล์ PDF ให้อาจารยผ์ู ้

ประสานโครงการเป็นผูพ้ิมพแ์จกใหน้กัเรียน 
2. นกัเรียนผูเ้ขา้สอบสามารถพิมพใ์บประกาศนียบตัรเขา้ร่วมการแข่งขนัไดด้ว้ยตนเองผ่านระบบ e-certificate ออนไลน์

ในช่วงเวลาท่ีทางโครงการฯ ก าหนด (ไม่มีการพิมพแ์ละจดัส่งใบประกาศนียบตัรเขา้ร่วมให)้ 
3. ผูท่ี้ได้คะแนนสูงท่ีสุดประมาณ 7-8% ของจ านวนผูเ้ขา้สอบ จะได้รับรางวลัเหรียญทอง, รางวลัเหรียญเงิน, รางวลั

เหรียญทองแดง, หรือรางวลัชมเชย โดยจะมีการจดัพิมพใ์บประกาศนียบตัรรางวลัและจดัส่งใหผ้า่นทางโรงเรียน 
4. ทีมของโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดในแต่ละระดบั จะไดรั้บรางวลั Gold Team Award, Silver Team 

Award, Bronze Team Award ตามล าดบัคะแนน โดยจะมีถว้ยรางวลัมอบใหท้างโรงเรียน 

การช าระค่าลงทะเบียน 
1. โอนเงิน ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาเทียมร่วมมิตร 

ช่ือบัญชี “บจก. แอสโม เอด็ดูเคช่ัน” เลขทีบ่ัญชี 733 -2-49704-3 
2. ลงทะเบียนออนไลน์พร้อมแนบหลกัฐานการช าระเงินท่ี  http://www.asmo2u.com 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
ติดต่อไดท่ี้ แผนกลูกคา้สัมพนัธ์ ASMO Education โทรศพัท ์: 02-100-9091-2, 096-918-1484 

   E-mail :  info.asmothai@gmail.com 

   Fan Page : https://www.facebook.com/ASMOTHAI 
   วนั-เวลาท าการ :   จนัทร์-ศุกร์ 8:30-12:00น., 13:00-17:00น. 
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