คู่มือการจัดกิจกรรมการทดสอบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
กิจกรรมการทดสอบความรู้ทางวิชาการสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
ANUBANBMN TEMSS TEST 2018 ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
กิ จ กรรมการทดสอบความรู้ ท างวิ ช าการส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
ANUBANBMN TEMSS TEST 2018 เป็นกิจกรรมทีโ่ รงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” จัดขึ้นเพื่อให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีโอกาสประเมินความรู้และศักยภาพของตนเองในการทดสอบความรู้
พื้นฐาน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้สามารถนาผลการทดสอบมาเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ
หรือการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ต่อไป
1. คุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. การสมัครทดสอบ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.anubanbmn.com หรือรับใบสมัครที่โรงเรียนศูนย์สอบ
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2562 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งใบสมัคร
พร้อมกับชาระค่าสมัครสอบที่โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” ภายในวันที่ 25 มกราคม
2562 และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบที่ www.anubanbmn.com วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
3. วิชาที่สอบ
ชุดที่ 1 ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 2 ความถนัดทางการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. วันสอบ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.
5. สถานที่สอบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” สพป.พิจิตร เขต 2
6. เอกสารและค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบ
1) ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งที่โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
2) ค่าสมัครสอบ 250 บาท ชาระเงินที่โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
คุณครูฝ่ายประสานงาน คุณครูธนูศักดิ์ ยอดดาเนิน
087-3083888
คุณครูนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ 082-7710937
คุณครูจงนภา เจริญภาพ
090-9679841
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7. รางวัลการทดสอบ คะแนนรวมแบบทดสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2
รางวัลทุนการศึกษานักเรียน
สายชั้นประถมศึกษาที่ 4 – 6 จานวน 5 ทุน
- รางวัลชนะเลิศ
ทุนละ 2,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนละ 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนละ 500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล
ทุนละ 300 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
*** นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสอบจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมสอบทุกคน ***
8. การประกาศผลการทดสอบและรางวัลทาง www.anubanbmn.com
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สาหรับคะแนนรายบุคคลจะแจ้งให้นักเรียนทราบอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
โทรศัพท์ 056 631 076 โทรสาร 056 660 152 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 308 3888
Website : www.anubanbmn.com
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมินกิจกรรม ANUBANBMN TEMSS TEST 2018
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจาปีการศึกษา 2561

ลาดับ
กิจกรรม
1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่
7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

2

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

7 – 25 มกราคม 2562
(ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562)

3

ให้ศูนย์สอบพิมพ์บัตรประจาตัว
ผู้เข้าสอบและนาส่งให้กับนักเรียน
จัดการทดสอบ

วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

การประกาศผล
การมอบรางวัล ณ ห้องบุณฑริก
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
“ราษฎร์อุทิศ”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

4
5
6

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ
หนังสือราชการและบน
เว็บไซต์
ส่งจดหมายและใบสมัครให้
โรงเรียนต่างๆ ค่าสมัคร
250 บาทต่อคน
โรงเรียนศูนย์สอบ
ดาเนินการ
โรงเรียนศูนย์สอบ
ดาเนินการ
www.anubanbmn.com
www.anubanbmn.com
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ใบสมัครกิจกรรม ANUBANBMN TEMSS TEST 2018
ส่วนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทศิ ” เก็บไว้ *** กรุณาเขียนตัวบรรจง ***
ข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง).................................................. นามสกุล.....................................................
โรงเรียน...................................................................หมายเลขประจาตัวประชาชน ....................................................
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  5  6 หมายเลขโทรศัพท์...............................................
ศูนย์สอบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
ลงชื่อ ................................................................
( ................................................................)
นักเรียน
วันที่.............................................................

ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................)
ครูผู้รับชาระค่าสมัคร
วันที่.............................................................

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชาระค่าสมัคร 250 บาท หมดเขต 25 มกราคม 2562

ใบสมัครกิจกรรม ANUBANBMN TEMSS TEST 2018
ส่วนที่ 2 นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เก็บไว้ *** กรุณาเขียนตัวบรรจง ***
ข้าพเจ้า (เด็กชาย/เด็กหญิง)............................................... นามสกุล.........................................................
โรงเรียน...................................................................หมายเลขประจาตัวประชาชน ....................................................
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  5  6 หมายเลขโทรศัพท์................................................
ศูนย์สอบ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
ลงชื่อ ................................................................
( ................................................................)
นักเรียน
วันที่.............................................................

ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................)
ครูผู้รับชาระค่าสมัคร
วันที่.............................................................

สอบวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ติดต่อกับศูนย์สอบเพื่อขอรับบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมินกิจกรรม ANUBANBMN TEMSS TEST 2018
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจาปีการศึกษา 2561
-- สาหรับกรรมคุมสอบ –
1. ในวันสอบให้กรรมการคุมสอบรับซองข้อสอบที่กรรมการกลาง ได้แก่ ซองข้อสอบ ภายในบรรจุข้อสอบ
ซองกระดาษคาตอบ และแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
2. ให้กรรมการคุมสอบกรอกข้อมูลหน้าซองกระดาษคาตอบให้ถูกต้องครบถ้วน
3. อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบ แล้วให้นั่งตามลาดับที่นั่งสอบภายในเวลาที่กาหนดในประกาศ
4. ให้นักเรียนที่เข้าสอบแสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบแก่กรรมการคุมสอบ พร้อมกับบัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรนักเรียน
5. การแจกกระดาษคาตอบ และข้อสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. แจกข้อสอบและกระดาษคาตอบไว้ที่โต๊ะสอบ และอ่านข้อแนะนาในการสอบ
ให้นักเรียนทราบก่อนเริ่มสอบ
2. ให้นักเรียนลงลายมือชื่อ และฝนรหัสประจาตัวผู้เข้าสอบลงในกระดาษคาตอบ
6. เมื่อถึงเวลาให้นักเรียนตรวจสอบจานวนกระดาษข้อสอบว่ามีจานวนหน้าครบ จึงเริ่มทาข้อสอบได้
หากข้อสอบมีจานวนหน้าไม่ครบ ให้นักเรียนเบิกกระดาษข้อสอบสารองจากกรรมการกลางได้
7. ให้นักเรียนลงลายมือชื่อในแบบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ หากมีรายชื่อใดที่นักเรียนขาดสอบให้กรรมการ
คุมสอบเขียนในช่องลงลายมือชื่อว่าขาดสอบด้วยปากกาหมึกสีแดง
8. ให้กรรมการตรวจสอบรายชื่อจากบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบกับกระดาษคาตอบว่าเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน
หรือไม่
9. ให้กรรมการคุมสอบทั้ง 2 คน ลงลายมือชื่อในกระดาษคาตอบของนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบ
10. เมื่อหมดเวลาสอบให้กรรมการคุมสอบรวบรวม นับจานวน และเรียงกระดาษคาตอบตามเลขที่นั่งสอบ
โดยแยกกระดาษคาตอบของนักเรียนที่ขาดสอบออกไปเรียงไว้ท้ายสุด และห่อด้วยแบบลงลายมือชื่อ
แล้วบรรจุลงในซองกระดาษคาตอบ
11. เมื่อบรรจุกระดาษคาตอบและแบบลงลายมือชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบในซองกระดาษคาตอบแล้ว
ให้นาส่งที่กรรมการรับ – ส่งข้อสอบ
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แนวปฏิบัติการรับสมัครและจัดสอบประเมินกิจกรรม ANUBANBMN TEMSS TEST 2018
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจาปีการศึกษา 2561
-- สาหรับนักเรียน –
1. รับใบสมัครจากกรรมการรับสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.anubanbmn.com
2. กรอกข้อมูลของนักเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนลงในใบสมัคร
3. นาใบสมัครยื่นให้กรรมการรับสมัครพร้อมชาระเงินค่าสมัครจานวน 250 บาท
4. นักเรียนจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบที่ www.anubanbmn.com
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
5. นักเรียนจะได้รับบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบจากรรมการกลางซึ่งนักเรียนจะต้องนามาแสดงต่อกรรมการคุม
สอบในวันสอบ พร้อมกับบัตรประจาตัวประชานหรือบัตรนักเรียน
6. ให้นักเรียนนาดินสอดา 2B และยางลบ ไปในวันสอบเพื่อใช้ฝนคาตอบ
7. ให้นักเรียนเดินทางไปถึงศูนย์สอบ ก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที
8. กาหนดสอบ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 วิชาที่สอบมีดังนี้
9. วิชาที่สอบ
ชุดที่ 1 ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 2 ความถนัดทางการเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ประกาศผลสอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้นักเรียนดูผลการสอบได้ที่ www.anubanbmn.com
สาหรับคะแนนรายบุคคลจะแจ้งให้นักเรียนทราบ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะแจ้งให้ทราบเพื่อมารับ
รางวัลที่ห้องบุณฑริก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ในลาดับต่อไป

