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93 หมู่ท่ี 12 ต าบลขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
งานสารสนเทศ กลุ่มอ านวยการ

นักเรียนขนอมพิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศ
TO BE NUMBER  ONE  IDOL  รุ่นท่ี ๑๑ รอบระดับจังหวัด  

น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ๒๕๖๔ สแกน QR – CODE รับชมภาพเพ่ิมเติม

ขอแสดงความยินดีกับนายพิษณุวัฒน์ นาคกายสิทธ์ิ นักเรียนชั้น ม.๕/๑ และนายสุธี  ตุลพันธ์        
ม.๓/๑ ชนะเลิศการประกวด  TO BE NUMBER  ONE  IDOL  รอบระดับจังหวัด เป็นตัวแทน
จังหวัดไปแข่งขันต่อระดับภาคท่ีจังหวัดภูเก็ต

โดยเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักเรียนทั้งสองคนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงและเต้น
ในการประกวด  TO BE NUMBER  ONE  IDOL ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ และ
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ในวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ จังหวัดภูเก็ต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๔  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน

บรรยายธรรม ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครฯ
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้น านักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม ประกวดมารยาทไทย และประกวดกล่าว
อาราธนาในศาสนพิธี  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิ ทยาเขต

นครศรีธรรมราช วัดสนธิ์ (นาสน) อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเป็น
ประสบการณ์และเพื่อท านุบ ารุงวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป
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โรงเรียนขนอมพิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการ
TJ-SSF 2020 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ฯ จังหวัดตรัง

บริษัท โมบายแล็ป ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

สแกน QR – CODE รับชมภาพเพ่ิมเติม

๒๔ - ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนขนอมพิทยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
Thailand - Japan Student Science Fair 2020 (TJ-SSF 2020)           
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี 
ดร.สันติกร  รักสองหมื่น ผู้อ านวยการ ครูปฤณฆรัชต ศรีใหม่ และครูอิงอร พิมเสน 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนขนอมพิทยา ขอขอบคุณ บริษัท โมบายแล็ป ท่ีได้เข้า
มาตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยาท้ังโรงเรียน         
โดยมีครูชนาธิป สวนจันทร์ และครูภัคจิรา กลิ้งตา ดูแลความเรียบร้อยและอ านวย
ความสะดวก

โรงเรียนขนอมพิทยา สอบวัดความรู้นักเรียน
ระดับชั้น ป.๕ – ป.๖
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนขนอมพิทยา สอบวัดความรู้นักเรียน
ระดับช้ัน ป.๕ - ๖ ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ซ่ึงมีนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในพื้นที่
อ าเภอขนอมสมัครสอบเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะประกาศผลการสอบแข่งขันในวันพุธ
ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยนักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมล าดับท่ี ๑ จะได้รับเงินรางวัล
๑,๐๐๐ บาท ล าดับท่ี ๒ เงินรางวัล ๗๐๐ บาท ล าดับท่ี ๓ เงินรางวัล  ๕๐๐ บาท
รางวัลคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา วิชาละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้ท่ีสอบได้
คะแนนรวม ล าดับที่ ๔ - ๕๐ จะได้รับเกียรติบัตร นอกจากนี้นักเรียนชั้น ป.๖ 
ที่สอบได้ล าดับ ๑ - ๑๐ จะมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษอีกด้วย
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