สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 29/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วม “ประเมิ น และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิ ศทางคณิ ตศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์
(TEDET)”
ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2 ถึง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3

เนื่องด้วยสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความ
เป็ นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทัวประเทศ
่
เพื่อเป็ นการ
ยกระดับ คุณภาพการเรียนรู้ และประเมินความรู้ความสามารถทางคณิต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ข องผู้เ รีย น โดยใช้ข้อสอบ
ที่คดั เลือกจากสาธารณรัฐเกาหลี เน้ นโจทย์ปญั หาที่ไม่ คุ้นเคย ซึ่งนักเรียนที่เข้า ร่วมการทดสอบ จะได้รบั ผลการประเมิน
เป็ นรายบุคคล พร้อมทัง้ Username และ Password เพื่อเข้าถึงคลังความรู้ (สสวท.) โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการ
ดังนี้
1. นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบ จะมีคา่ สมัครสอบคนละ 350 บาท
2. วัน เวลา ทาการทดสอบ วันอาทิ ตย์ที่ 3 กันยายน 2560
 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2-6 ทดสอบเวลา 08.30-12.00 น.
 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ทดสอบเวลา 13.00-16.30 น.
3. สถานที่ทดสอบ คือ
 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือผูป้ กครองทุกท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบตามกาหนดการดังกล่าว
พร้อมทัง้ ชาระค่าสมัครสอบมาพร้อมใบตอบรับฉบับนี้ และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก

ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 29/2560
เรือ่ ง ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วม “ประเมิ นและพัฒนาสู่ความเป็ นเลิ ศทางคณิ ตศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์ (TEDET)”
( กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 )
ข้าพเจ้า....................................................................ผูป้ กครอง ด.ช. / ด.ญ.............................................................................
ชัน้ ...................ได้รบั และรับทราบข่าวสารจากสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 29/2560 เรื่อง ขออนุญาตให้นกั เรียนเข้าร่วม “ประเมิน
และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)” แล้ว มีความประสงค์
 เข้าร่วมกิจกรรม และชาระเงินค่าสมัครสอบ จานวน 350 บาท มาพร้อมกันนี้
 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูป้ กครอง

Newsletter Special Edition 29/2017 July 14th, 2017
Participation in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)
Dear Parents/Guardians,
The Institute for Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) will be holding the Thailand
Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) focusing on Mathematics and Science for students in
Primary 2 through Secondary 3. The purpose of this project is to develop the learning process and evaluate math
and science skills of the students. Students will take a test which includes questions and problems that students may
not be familiar with. Participating students will get a username and password to access the database of IPST to
prepare for the test. Application details are as follows.
1. Application fee of 350 Baht per student.
2. Test date: September 3rd, 2017
 Primary2-6 8:30 am – 12:00 pm
 Secondary1-3 1:00 pm – 4:30 pm
3. Test Venue: Lertlah School Kanchanapisek Road
We would like to ask for parents’ cooperation in allowing your child to take this test. Please return the
reply form along with the application payment by July 18th, 2017. Thank you for your continuous cooperation
and support.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form of Newsletter Special Edition 29/2017
Participation in the Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)
(Please return this reply form by July 18th, 2017.)
I, …………………………………………………, parent/guardian of ………………………………………….……………….,
Nickname………………….............………. Class……………...…… have read this newsletter Special Edition 29/2017.
 I would like my child to participate in this activity and pay 350 Baht for the application.
 I do not want my child to participate in this activity because
…………………………………...………………………..……….……………………………………………………………………
………………………………………………………..................................................................................................................
Parent/Guardian Signature ………………………………………………

