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ระเบียบการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

********************** 
การรับสมัครการแข่งขัน 
ก าหนดการรับสมัคร  
 ตั้งแต่วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 – วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยขอรับระเบียบการแข่งขัน
และใบสมัครได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 121 หมู่ 12 ต าบลสว่างแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  47110 โทรศัพท์  042-721181  โทรสาร 042-722123 หรือขอรับไฟล์
ระเบียบการแข่งขันและใบสมัคร ได้ท่ี E-mail : nudonnapa@gmail.com  ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันภายใน วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 
โดยจะท าการสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 -15.00 น. 
 

การส่งใบสมัคร 
  ส่งใบสมัครไปที่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เกิน วันศุกร์ที่                       
22 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง   

1. ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ส่งใบสมัครทาง โทรสาร  042-722123 
3. ส่งทาง E-mail : nudonnapa@gmail.com  

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป พร้อมค่าสมัครคนละ 50 บาท  
ช่องทางในการช าระเงิน 

1. ส่งใบสมัครพร้อมช าระด้วยตนเองที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ส่งใบสมัครทาง โทรสาร หรือ E-mail สามารถช าระเงินโดยการโอนเงิน ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย                  

สาขาสว่างแดนดิน ชื่อบัญชี โครงการเงินรายได้สถานศึกษา บัญชี ออมทรัพย์ เลขบัญชี 440-0-08108-7  
     สามารถแจ้งหลักฐานการโอนได้ท่ี E-mail: nudonnapa@gmail.com  

  

รายละเอียดการแข่งขัน 
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถด้าน คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษ  
  
ก าหนดการแข่งขัน 
สอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 เวลา รายการ 
12.00  – 12.45 น.  รายงานตัวนักเรียน 
13.00 – 15.00 น. สอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ

ภาษาอังกฤษ 
15.30 น. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล 

*  ข้อสอบในแต่ละรายวิชา 20 ข้อ วิชาละ 20 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน 
  

 เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ  : ทุกรายวิชาใช้เนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
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รางวัล 
  1.  รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อม ทุนการศึกษา 3,000 บาท 
และเกียรติบัตร 
  2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล ถ้วยรางวลัจากศึกษาธิการภาค 11 พร้อม 
ทุนการศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร 
  3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล ถ้วยรางวลัจากผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร  
           4.  ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน 
 
หมายเหตุ 
นักเรียนที่จะได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนรวม เป็น 70 % ของคะแนนทั้งหมด 
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ใบสมัครการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
************************ 

 1. รายละเอียดสถานศึกษา  
ชื่อสถานศึกษา.............................................................................................สังกัด.........................................  
ที่อยู่..................................................................................ต าบล/แขวง...........................................................  
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................  
โทรศัพท์ ...............................................................โทรสาร..................................................................... ........  
 
2. ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร  
ชื่อ –สกุล ................................................................. ............................ วันเกิด ..............................................  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........................... โทรศัพท์ ................................................................................................. 
 E-mail .............................................................. ................................................................................ .............  
 
3. ครูผู้ควบคุม 
ชื่อ ............................................................................. ......................................................................................  
โทรศัพท์ ............................................................E-mail ..................................................................................  
 
โรงเรียน คร ูและ นักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันครั้งนี้แล้ว ยินดี
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการและขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  

 
ลงชื่อผู้สมัคร ...........................................................................  

      (...........................................................................) ตัวบรรจง  
                                
        ลงนามครูผู้ควบคุม ..…....................................................................... .  
                                                          (...........................................................................) ตัวบรรจง  
 
                            ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา …..........................................................................  
               พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) (...........................................................................) ตัวบรรจง  
                                                           วันที ่………. เดือน .…………….….. พ.ศ………..… 
 
 
หมายเหต ุ
 1. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเข้าแข่งขันไดม้ากกว่า 1 คน 
 2. โปรดส่งใบสมัคร ภายในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 16.00 น.  
  3. สามารถส าเนาใบสมคัรได ้
 


