
                         

ที่  ศธ ๐๔๐๘๘.๐๕/ ว 260                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                        ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  ต.คลองวาฬ 
                                   อ. เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ 

                25    มกราคม  ๒๕62 

เรื่อง    ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕62   
          รอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์,บางสะพาน,อนุบาลบางสะพาน,ธนาคารออมสิน,           
         บ้านธรรมรัตน์ ,บ้านคลองลอย ,บ้านทุ่งกะโตน , อรุณวิทยาและกิตติคุณ  

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
          ที่ ศธ ๐๔๐๘๘.๐๕ /ว 4403  ลงวันที่  19  ธันวาคม  ๒๕61  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศผลการสอบแข่งขัน                                   จ านวน     ๑     ชุด 
          2. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล    จ านวน     ๑     ชุด 

         3. รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบรอบสอง ระดับประเทศ    จ านวน     ๑     ชุด 

      ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ด าเนินการ      
จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 รอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา             
วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สายที่  ๑         
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม ๒๕62  ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือคัดเลือกนักเรียน
เป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น 

       บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ด าเนินการ    
ตรวจ บันทึกผลคะแนนเสร็จแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันนักเรียนที่ได้รับรางวัลและนักเรียน      
ที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสองระดับประเทศมาให้ทราบ รายชื่อตามประกาศสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3 ขอชมเชย
คุณครูผู้ฝึกสอนทุกโรงเรียนที่มีความตั้งใจส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์      
และส่งนักเรียนสมัครเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.๒๕62 รอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาในครั้งนี้  ส าหรับเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล โรงเรียนสามารถเข้าไป ดูผล พร้อมจัดพิมพ์
เกียรติบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net  ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ส าหรับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะจัด
มอบให้ในโอกาสวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาหรือโอกาสอ่ืนที่เหมาะสม และขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียน   
มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ระดับประเทศ ด าเนินการ ดังนี้  

1. เข้าไปรับรองและยืนยันความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับ  
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 รอบสอง ระดับประเทศ โดยเข้าไปตรวจสอบ ยืนยัน รับรอง               

                    / ได้ทางเว็บไซต์... 

 



-2- 

 

ได้ทางเว็บไซต์ (เมนูยืนยันการเข้าสอบรอบสองด้านซ้าย) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม ๒๕62  
       ๒ .  จั ดสอน เสริ มทั กษะคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เ พ่ื อ พัฒนาต่ อยอดความรู้               

เตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม  ๒๕62 ณ ศูนย์สอบ
ภูมิภาคจังหวัดชุมพร ที่จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป  

      จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
            

ขอแสดงความนับถือ 
                           

 
 
  

(นายไพรัช  มณีโชติ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๒๐31-4 ต่อ 30 , 063 2678001 
โทรสาร  ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 รอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

***************************** 
ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ด าเนินการจัด

สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา        
วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สายที่ ๑ 
เมื่อวันอาทิตย์ ที่  13  มกราคม ๒๕62  ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือคัดเลือก
นักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับประเทศ ณ ศูนย์สอบภูมิภาค   
จังหวัดชุมพร นั้น   

บัดนี้ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 รอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ดังนี้ 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รวม   13  คน 
1. รางวัลเหรียญทอง       จ านวน       1    คน 
2. รางวัลเหรียญเงิน        จ านวน       7    คน 
3. รางวัลเหรียญทองแดง   จ านวน       5    คน      
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม     6  คน 
1. รางวัลเหรียญทอง       จ านวน       2    คน 
2. รางวัลเหรียญเงิน        จ านวน       1    คน 
3. รางวัลเหรียญทองแดง   จ านวน       3    คน     
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รวม   53  คน 
1. รางวัลเหรียญทอง       จ านวน       9    คน 
2. รางวัลเหรียญเงิน        จ านวน     23    คน 
3. รางวัลเหรียญทองแดง   จ านวน     21    คน     

และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเปน็ตัวแทนเข้าสอบในรอบสอง ระดับประเทศ ณ ศูนย์สอบภูมิภาค  ดังนี้ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   จ านวน       8    คน  
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน       3    คน  
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จ านวน     32    คน   รวม  43  คน 

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง ระดับประเทศตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ   ณ   วันที่    25     มกราคม    พ.ศ. ๒๕62 

 

 
(นายไพรัช  มณีโชติ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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