การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร
ประจำ�ปี 2563
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
และ Learn and Play MATHGROUP Co.,Ltd.

รายการสอบช่วงเช้า เวลา 09:30 น. - 11:30 น.
การสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21/2563

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ลักษณะข้อสอบ เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาที่ไม่มีในชั้นเรียนปกติ จำ�นวน 30 ข้อ สอบเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 4 ระดับ
		
ได้แก่ระดับ ป.1-2 เป็นข้อสอบแบบเติมคำ�ตอบ และ ป.3-4, ป.5-6, ม.1-3 เป็นข้อสอบแบบระบายคำ�ตอบ
เกณฑ์การให้รางวัล
คะแนนเต็มระดับ ป.1-2 และ ป.3-4 รับโล่ เหรียญทอง และเกียรติบัตร
คะแนนเต็มระดับ ป.5-6 และ ม.ต้น รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เหรียญทอง และเกียรติบัตร
รางวัลอื่น ๆ ได้แก่ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติบัตรชมเชย คิดรางวัลเป็นเปอร์เซ็นไทล์*

(*ช่วงคะแนนที่ได้รับรางวัลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

รายการสอบช่วงบ่าย เวลา 13:00 น. - 15:00 น. (รายการช่วงบ่ายเลือกได้ 1 รายการเท่านั้น)
การสอบแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18/2563

ลักษณะข้อสอบ เน้นการนำ�ความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ หรือฝึกให้เหตุผล สื่อสารและนำ�เสนอ
		
จำ�นวน 10 ข้อ แบบเขียนตอบแสดงวิธีทำ� สอบเป็นรายบุคคล มี 2 ระดับ ได้แก่ ป.5-6 และ ม.1-3 		
(อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด)

MATH - ENG Contest (MEC) 6th/2020

ลักษณะข้อสอบ เน้นโจทย์ปัญหาในชั้นเรียนปกติ จำ�นวน 30 ข้อ สอบเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 6 ระดับ
		
ได้แก่ระดับ ป.1, ป.2 เป็นข้อสอบแบบเติมคำ�ตอบ และ ป.3, ป.4, ป.5, ป.6 เป็นข้อสอบแบบระบายคำ�ตอบ
เกณฑ์การให้รางวัล
คะแนนเต็มในแต่ระดับชั้น รับโล่ เหรียญทอง และเกียรติบัตร
รางวัลอื่น ๆ ได้แก่ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติบัตรชมเชย คิดรางวัลเป็นเปอร์เซ็นไทล์*

(*ช่วงคะแนนที่ได้รับรางวัลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในช่องทางต่อไปนี้
โทรศัพท์ 085-518-0201, 098-161-7201 โทรสาร 02-986-1162
อีเมล ripnmath@gmail.com และ www.facebook.com/ripnmath

ใบสมัครเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำ�ปี 2563
สอบวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา โทรศัพท์ 085-518-0201, 098-161-7201 โทรสาร 02-986-1162

ข้อมูลผู้สมัคร (กรุณาเขียนให้ครบทุกช่องด้วยตัวบรรจงเพื่อความถูกต้อง)

วัน/เดือน/ปีเกิด (เช่น 04/07/2555) ........................................................................
oเด็กชาย oเด็กหญิง oนาย oนางสาว ชื่อ ..................................................... นามสกุล ...................................................ระดับชั้น...............
(ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ) NAME ........................................................................ SURNAME ...................................................................................
บ้านเลขที่....................หมู่..............หมู่บ้าน....................................................ถนน...........................................................ซอย......................................
ตำ�บล .....................................................อำ�เภอ................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์...................................................โรงเรียน........................................................................................................

มีความประสงค์จะลงสมัครสอบแข่งขันในรายการ

ช่วงเช้า เวลา 9:30 น. - 11:30 น.
o การสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้ังที่ 21/2563 - ค่าสมัครสอบ 300 บาท
		
ระดับชั้น o ป.1-2 o ป.3-4 o ป.5-6 o ม.1-3
ช่วงบ่าย เวลา 13:00 น. - 15:00 น. (รายการช่วงบ่าย เลือกได้ 1 รายการเท่านั้น)
o การสอบแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้ังที่ 18/2563 		
- ค่าสมัครสอบ 300 บาท
		
ระดับชั้น o ป.5-6 o ม.1-3
o MATH – ENG CONTEST (MEC) 6th/2020 			
- ค่าสมัครสอบ 500 บาท
		
ระดับชั้น o ป.1 o ป.2 o ป.3 o ป.4 o ป.5 o ป.6

ต้องการสอบที่สนามสอบ

oโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำ�รุง (กทม.) oโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (กทม.) oโรงเรียนประชานิเวศน์ (กทม.)		
oโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา (กำ�แพงเพชร) oโรงเรียนอนุบาลนครปฐม			
oโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
oโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (พิษณุโลก)
oโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย (สมุทรปราการ) oโรงเรียนวัดดอนทอง (ฉะเชิงเทรา)
oโรงเรียนสหวิทย์ (สุพรรณบุรี)		
oโรงเรียนอนุบาลสระบุรี			
oโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เชียงใหม่)
oโรงเรียนนารีนุกูล (อุบลราชธานี)
oโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายมัธยม
oโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
oโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด			
oโรงเรียนอนุบาลสกลนคร			
oโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
oโรงเรียนเมืองเลย			
oโรงเรียนปรมินทร์(เชียงพิณ) (อุดรธานี)
oโรงเรียนสฤษดิเดช (จันทบุรี)
oโรงเรียนอนุบาลระยอง			
oโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี)		
oโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
oโรงเรียนอนุบาลชุมพร			
oโรงเรียนดรุโณทัย (ตรัง)			
oโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (สงขลา)		
oโรงเรียนบ้านปงสนุก (ลำ�ปาง)		 oโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ภูเก็ต)		
oโรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ (นครศรีธรรมราช)
ชำ�ระเงินรวมทั้งสิ้น(โปรดระบุ) ............................................................... บาท
ผ่านช่องทาง
o โอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารผู้โอน...............................................
		o ชำ�ระด้วยเงินสด
สมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 55 มรภ.พระนคร
กรุณากรอก
ชื่อ-ที่อยู่ เพื่อส่งบัตรเข้าสอบและหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
ชื่อ...............................................................................................
บ้านเลขที่...............หมู่.........หมู่บ้าน..........................................
ถนน..................................................ซอย...................................
ตำ�บล/แขวง................................................................................
อำ�เภอ/เขต.................................................................................
จังหวัด.......................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................................................................
เบอร์โทร....................................................................................
**กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องในการส่งบัตรสอบ**

วันที่ ............ เดือน .................................
วันที่ ............ เดือน .................................

วิธีการชำ�ระเงิน
1) โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 035-3-95995-6
2) ชำ�ระเงินด้วยตนเองที่ อาคาร 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
วิธีการในการส่งเอกสารใบสมัคร
1) ส่งใบสมัครนี้พร้อมหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-9861162
(กรุณาโทรมาเพื่อยืนยันการส่งใบสมัครหลังการส่งโทรสารที่ 085-518-0201)
2) ส่งใบสมัครนี้พร้อมหลักฐานการโอนเงินทาง E-mail : ripnmath@gmail.com
หรือ Inbox มาที่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/ripnmath
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในช่องทางต่อไปนี้
บริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำ�กัด (Learn and Play MATHGROUP Co., Ltd.)
โทรศัพท์ 085-518-0201, 098-161-7201 โทรสาร 02-986-1162
อีเมล ripnmath@gmail.com และ www.facebook.com/ripnmath

