ครั้งที่ 11

ใบสมัครเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11 ปี 2562
(กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน)

ชื่อโรงเรียน ......................................................................................จังหวัด..........................................................
สังกัดโรงเรียน

สพม. เขต........
เอกชน

สพป. จังหวัด.....................................เขต......................................
กทม./เทศบาล
อบต.อบจ.
อื่นๆ โปรดระบุ.........................

โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ขยายโอกาส
อื่นๆ โปรดระบุ.........................
ทีต่ งั ้ โรงเรียน เลขที.่ .............. ถนน ................................................ ตรอก/ซอย................................................
แขวง/ตาบล........................ เขต/อาเภอ........................... จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.์ .....................
โทรศัพท์ ............................................... โทรสาร.........................................................
ท่านได้รบั ข่าวกิจกรรมจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ใบปลิว
นิตยสาร – นสพ. (ระบุ) ..........................
ป้ ายโปสเตอร์
เว็บไซต์ (ระบุ) .....................................
จดหมายจาก สพฐ.
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. / สพป.
จดหมาย / Mail จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผูอ้ ่นื แนะนา
อื่นๆ โปรดระบุ…………………….

โรงเรียนของท่านเคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่
เคย จานวน..........ครัง้
ไม่เคย
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน : (เลือกสมัครช่องทางใดทางหนึ่ งเท่านัน้ )
1) กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน นาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน (หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากผู้อานวยการ)
ลงนามในใบสมัครพร้อมประทับตราโรงเรียนบริเวณที่ลงนาม ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องถ่ายสาเนาใบสมัครให้ครบตาม
จานวนผู้สมัครของแต่ละระดับชัน้ เพื่อนามายื่น ณ จุดลงทะเบียนในวันสอบแข่งขัน และนาส่งใบสมัคร (ฉบับตัวจริง)
มาที่ โทรสาร หมายเลข 0-2570-9981 หรือ ไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ “กลุ่มบริหารวิชาการ ม.ปลาย โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ ์ แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230” (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ”)
2) หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ต้องติดต่อเจ้าหน้าทีท่ างโทรศัพท์ 0-2570-9941, 0-2907-7910, 0-2907-7911 ต่อ 132,
138 หรือ 06-4037-7500 ภายในวันและเวลาราชการ เพื่อยืนยันการสมัคร ก่อนสิน้ สุดวันรับสมัครเท่านัน้
(รับสมัครทางโทรสารและไปรษณียร์ ะหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เท่านัน้ )

3)

ทุกโรงเรียนที ส่ มัครเข้าแข่งขันทางอิ นเทอร์เน็ต และส่งเอกสารการสมัครต้องตรวจสอบรายละเอียดของผู้สมัครเข้าแข่งขัน
ตามวันทีก่ าหนดดังนี้
วันที่ 5 สิ งหาคม 2562 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผูส้ มัครแข่งขัน ทางเว็บไซต์ได้ที ่ www.set.or.th/phetecon
หรือ www.sw2.ac.th และผูส้ มัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ดว้ ยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ (กรณีรายชื่อไม่ถูกต้อง)
วันที่ 14 สิ งหาคม 2562 ประกาศรหัสประจาตัวสอบ รายชื่อ ห้องสอบ สถานที่สอบ ผูม้ ีสิทธิ์ สอบแข่งขัน

รายชื่อนักเรียนเข้าสมัครแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11 ดังนี้
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3)
ข้อมูลครูผด้ ู แู ลนักเรียน
คานาหน้าชื่อ.............. ชื่อ ......................................................นามสกุล.......................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน..................................โทรศัพท์มอื ถือ....................... E-Mail Address ……...………………….
ข้อมูลนักเรียนที่ เข้าแข่งขัน
ลาดับ คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

ประถม
ศึกษาปี ท่ี

หมายเลขบัตร
ประชาชน

โทรศัพท์มอื ถือ

E-Mail Address

1.
2.
3.
4.
5.
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6)
ข้อมูลครูผด้ ู แู ลนักเรียน
คานาหน้าชื่อ.............. ชื่อ ......................................................นามสกุล.......................................................
หมายเลขบัตรประชาชน..........................โทรศัพท์มอื ถือ....................... E-Mail Address ……...…………….
ข้อมูลนักเรียนที่ เข้าแข่งขัน
ลาดับ คานาหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

ประถม
ศึกษาปี ท่ี

หมายเลขบัตร
ประชาชน

โทรศัพท์มอื ถือ

E-Mail Address

1.
2.
3.
4.
5.
ขอรับรองว่านักเรียนทีส่ มัครแข่งขันมีคุณสมบัตติ ามระเบียบการแข่งขันและได้รบั ทราบระเบียบการแข่งขัน
พร้อมทัง้ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบการแข่งขันทุกประการ และขอรับรองว่านักเรียนทีส่ มัครเข้าแข่งขันและ
ครูผคู้ วบคุมดูแลนักเรียนเป็ นนักเรียนและครูของโรงเรียน ............................................................ จริง
ลงชื่อ............................................................
ตาแหน่ง.......................................................
วันที.่ .......เดือน..............................พ.ศ. 2562

รายชื่อนักเรียนเข้าสมัครแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11 ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3)
ข้อมูลครูผด้ ู แู ลนักเรียน
คานาหน้าชื่อ.............. ชื่อ ......................................................นามสกุล.......................................................
หมายเลขบัตรประชาชน..........................โทรศัพท์มอื ถือ....................... E-Mail Address ……...…………….
ข้อมูลนักเรียนที่ เข้าแข่งขัน
ลาดับ

คานา
หน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

มัธยม
ศึกษาปี ท่ี

หมายเลขบัตร
ประชาชน

โทรศัพท์มอื ถือ

E-Mail Address

1.
2.
3.
4.
5.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6)
ข้อมูลครูผด้ ู แู ลนักเรียน
คานาหน้าชื่อ.............. ชื่อ ......................................................นามสกุล.......................................................
หมายเลขบัตรประชาชน..........................โทรศัพท์มอื ถือ....................... E-Mail Address ……...…………….
ข้อมูลนักเรียนที่ เข้าแข่งขัน
ลาดับ

คานา
หน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

มัธยม
ศึกษาปี ท่ี

หมายเลขบัตร
ประชาชน

โทรศัพท์มอื ถือ

E-Mail Address

1.
2.
3.
4.
5.
ขอรับรองว่านักเรียนทีส่ มัครแข่งขันมีคุณสมบัตติ ามระเบียบการแข่งขันและได้รบั ทราบระเบียบการแข่งขัน
พร้อมทัง้ ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบการแข่งขันทุกประการ และขอรับรองว่านักเรียนทีส่ มัครเข้าแข่งขันและ
ครูผคู้ วบคุมดูแลนักเรียนเป็ นนักเรียนและครูของโรงเรียน ............................................................ จริง
ลงชื่อ...........................................................
ตาแหน่ง......................................................
วันที.่ .......เดือน..............................พ.ศ. 2562

