Instructions for Teachers and Candidates
Please read out 1-4 at the start of the exam
1.

Students have 1 hour to complete the paper. The paper should be sat in exam conditions and is non-calculator. Students
should not have seen the paper prior to sitting the exam.

2.

Students should be provided with paper for working out and should write their final answers neatly in the space provided.
It is recommended that students write in pencil to allow for mistakes to be erased if required.

3.

It is not expected that students will able to answer all questions completely. Extra credit will be given for full answers
– so it is better to do some questions completely rather than all questions incompletely.

4.

Answers will be marked in English and Thai, but students should keep any written explanations to a minimum, instead
communicating their ideas using mathematical language whenever possible. Again, extra credit will be given for this.

5.

Entries are limited to a maximum of 3 students per school. Students should be currently in school and aged 18 years
or under.

6.

The answer paper should be returned by mail to British International School Phuket by December 1st 2015. Please take
care to fill in the cover sheet with school name, contact name and declaration of academic honesty and attach this
with the school entries.

7.

The top students across Thailand will be invited to a finalists day at Rangsit University.

8.

In marking the papers the judges’ decision will be final. It will not be possible to provide feedback on individual students.
Any evidence that the paper has not been done in exam conditions will result in disqualification.

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคุณครูและผู ้สมัคร

โปรดอ่านค�ำแนะน�ำตัง้ แต่ข้อ 1-4 ในช่ วงเริ่มต้นของการสอบ
1. นักเรียนมีเวลา 1 ชัว่ โมงในการท�ำข้อสอบ กระดาษข้อสอบจะวางอยูต่ ามเงือ่ นไขของการสอบและไม่ใช้เครือ่ งคิดเลข นักเรียน
จะไม่เห็นข้อสอบก่อนเริ่มท�ำการสอบ
2. นักเรียนจะได้รับกระดาษเขียนค�ำตอบและควรเขียนค�ำตอบอย่างเรียบร้อยในพื้นที่ที่ก�ำหนดให้ นักเรียนควรเขียนค�ำตอบด้วย
ดินสอเพื่อสามารถลบค�ำผิดได้
3. ทางผูจ้ ดั ไม่ได้คาดหวังให้นกั เรียนตอบค�ำถามได้สมบูรณ์ทกุ ข้อ ดังนัน้ คะแนนพิเศษจะมีให้สำ� หรับนักเรียนทีส่ ามารถตอบค�ำถาม
ได้สมบูรณ์ครบทุกข้อ การตอบค�ำถามสมบูรณ์ครบทุกข้อจึงเป็นการดีกว่าตอบค�ำถามที่ไม่สมบูรณ์
4. ค�ำตอบจะได้รับการตรวจทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย นักเรียนควรเขียนค�ำอธิบายให้น้อยที่สุด หากเป็นไปได้ควรตอบโดย
การแสดงวิธีท�ำในเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งจะให้คะแนนพิเศษส�ำหรับส่วนนี้ด้วยเช่นกัน
5. ผู้สมัครไม่เกิน 3 คนต่อโรงเรียน นักเรียนก�ำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและมีอายุ 18 ปีหรือต�่ำกว่า
6. กระดาษค�ำตอบจะถูกส่งกลับมายังโรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต โดยทางไปรษณีย์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กรุณากรอกข้อมูล
ลงในหน้าปก โดยใส่ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้ติดต่อ และลงนามเป็นพยานพร้อมแนบใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
7. นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุดทั่วประเทศไทยจะได้รับเชิญให้เข้ารอบสุดท้ายในวันการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. ในการให้คะแนนจะยึดค�ำตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะไม่มีการทักท้วงเรียกร้องสิทธิใดๆจากนักเรียนรายบุคคล
หากพบหลักฐานใดๆว่าการสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการสอบให้ถือว่าขาดคุณสมบัติ
The information in this pack is also available at www.bisphuket.ac.th/thailand-maths-challenge

