
 
 
 
 

ท่ี   ศธ 04231/7786                                   
                 

 

        25   ธันวาคม  2562 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
        ประจําป  พ.ศ. 2563 (วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีมีนักเรียนสมัครเขาแขงขันทางวิชาการ 

สิ่งท่ีสงมาดวย    ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   จํานวน  1  ฉบับ 

  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรูสูสากล  โครงการยอยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพ 
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก เปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของนักเรียนตลอดจนเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ใหมีความทันสมัย เพ่ือยกระดับความสามารถ       
ของนักเรียนใหกาวสูความเปนสากล  โดยมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการสอบแขงขันทางวิชาการ 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในวันอาทิตยท่ี  12  มกราคม  2563  พรอมกันท่ัวประเทศ 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและสนามสอบแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2563  กําหนดสอบวันท่ี 12 มกราคม 2563              
ผูเขาสอบรายงานตัว ณ  หองสอบ เวลา 08.30น.  เริม่สอบเวลา 09.00 – 11.00 น.  
  อนึ่ง ขอใหโรงเรียนดําเนินการล็อคอินเขาระบบลงทะเบียนบนเว็บไซต www.obecimso.net  
เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบใหกับนักเรียน พรอมติดรูปถายใหเรียบรอย ไดตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 
ซ่ึงบัตรประจําตัวดังกลาวจะปรากฏรายละเอียดของสถานท่ีสอบ หองสอบ และใหนักเรียนนํามาแสดงตัวเขาหองสอบ
พรอมกับบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรนักเรียน ในวันสอบดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการ  

        ขอแสดงความนับถือ 
 

 

(นายนิพนธ   กองเวหา) 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

          

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  
โทร 0 2 354 4963 ตอ 503 (พิตตินันท) 
โทรสาร 0 2 354 4963 ตอ 504 – 5 
เว็บไซต  http://www.sesao1.go.th 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 
อาคารหอประชุมพญาไท  ซอยศรีอยุธยา 5 
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประจาํป พ.ศ. 2563  
------------------------------------------ 

   

ดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูสูสากล  โครงการยอยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผานกระบวนการแขงขัน 
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการ     
อยางเต็มตามศักยภาพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลก เปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของนักเรียนตลอดจน   
เปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ใหมีความทันสมัย  
เพ่ือยกระดับความสามารถของนักเรียนใหกาวสูความเปนสากล  โดยมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ดําเนินการจัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในวันอาทิตยท่ี 12 มกราคม  2563 พรอมกันท่ัวประเทศ 

 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดดําเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูสมัครสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  รอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว 
มีผูมีคุณสมบัติ รายละเอียดดังบัญชีแนบทาย ดังตอไปนี้ 
  รายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป 
พ.ศ. 2563 วิชา คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  2,285 คน 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กําหนดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2563 ในวันอาทิตยท่ี 12 มกราคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสายปญญา        
ในพระบรมราชินูปถัมภ และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ผูเขาสอบรายงานตัว ณ หองสอบ เวลา 08.30 น.          
เริ่มสอบเวลา 09.00 – 11.00 น.  
  อนึ่ง ขอใหโรงเรียนดําเนินการล็อคอินเขาระบบลงทะเบียนบนเว็บไซต www.obecimso.net  
เพ่ือพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบใหกับนักเรียน พรอมติดรูปถายใหเรียบรอย ไดตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 
เปนตนไป ซ่ึงบัตรประจําตัวดังกลาว จะปรากฏรายละเอียดของสถานท่ีสอบ หองสอบ และใหนักเรียนนํามาแสดงตัว 
เขาหองสอบพรอมกับบัตรประจําตัวประชาชน /บัตรนักเรียน ในวันสอบดวย 

   ประกาศ ณ วันท่ี   25  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายนิพนธ   กองเวหา) 

                              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 
 
 
 
 



สนามสอบโรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ 
ประกอบดวยนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบจากโรงเรียน  ดังนี้ 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
จํานวน
นักเรียน 

1 โรงเรียนสตรีวทิยา 370 

2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 326 

3 โรงเรียนวัดราชบพิธ 61 

4 โรงเรียนเทพศิรินทร 60 

5 โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ 44 

6 โรงเรียนโยธินบูรณะ 41 

  รวม  902 

สนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 

ประกอบดวยนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบจากโรงเรียน  ดังนี้ 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
จํานวน
นักเรียน 

1 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 611 
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 446 
3 โรงเรียนวัดราชโอรส 67 
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 65 
5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 49 
6 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 32 
7 โรงเรียนศึกษานารี 29 
8 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 26 
9 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 24 

10 โรงเรียนบางมดวิทยาฯ 10 
11 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 8 
12 อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 5 
13 ศูนยการเรียนเซนตยอหนบอสโก 5 
14 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 3 
15 โรงเรียนชโินรสวิทยาลัย 1 
16 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 
17 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 

  รวม  1,383 
หมายเหตุ   

1. ขอใหผูเขาสอบเตรียมดินสอดํา 2B ปากกา ยางลบดินสอ สําหรับใชในการทําขอสอบ 
2. สนามสอบไมอนุญาตใหนักเรียนนําอุปกรณสื่อสาร อุปกรณชวยคํานวณ อุปกรณชวยแปลภาษา 

หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว เขาหองสอบโดยเด็ดขาด  
3. สนามสอบโรงเรยีนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ไมอนุญาต  

ใหนํารถยนตเขาจอดภายในบริเวณโรงเรียน จึงขอใหโรงเรียนแจงผูปกครอง หรือผูมีหนาท่ีรับ – สง
นักเรียนทราบดวย 


