


                      ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะคนเก่ง 
                               นบพิต าวิทยาวิชาการ 
                                                                                       ครั้งท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา 2560 
                                         ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 (ป.4-ป.6) 
                รับสมัคร วันท่ี 15 ธ.ค. 2560-15 ม.ค.2561 
                                       ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)    

 สอบ วันที่ 31 มกราคม 2561     
 ประกาศผล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
 รับรางวัล  20 กุมภาพันธ์ 2560  

 
ณ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ หรือ http://www.noppitam.ac.th 

เงินรางวัลรวม    
11,400 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร 



 
 
 
 
 

เอกสารประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน 
กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 

นักเรียนช่วงช้ันที่ 2 (ป.4 – ป.6)  
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561  ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

********************************** 
 1. รายละเอียดการสอบแข่งขัน 

 1.1 ขอรับใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขัน บัดนี้ ถึงวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561  
 1.2 รับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 15  มกราคม 2561 

  เวลา 08.30 – 16.00 น.  
  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องวิชาการ  
                                                                    โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 1.3 ประกาศรายชื่อ วันที่ 19 มกราคม 2561 
  ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
  และทางเว็บไซต์โรงเรียน 

 1.4 วันสอบ วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 
 1.5 สถานที่สอบ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 1.6 ประกาศผลการสอบ วันศุกร์ ที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561 

  ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
  และทางเว็บไซต์โรงเรียน 
  http://www.noppitam.ac.th 
 2. การสมัคร 
  สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด พร้อมช าระเงินค่าสมัครสอบ 100 บาท 
 3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)  
 4. วิชาที่สอบ 
  ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5. ตารางสอบ 

เวลา วิชา คะแนน รวม 

09.30 – 12.00 น. ภาษาไทย (40 ข้อ) 
คณิตศาสตร์ (40 ข้อ) 
วิทยาศาสตร์ (40 ข้อ) 
ภาษาอังกฤษ (40 ข้อ) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (40 ข้อ) 

40 
40 
40 
40 
40 

 
 

200 คะแนน 

 

http://www.noppitam.ac.th/


 
 6. เกณฑ์การตัดสิน และรางวัล 
  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ต้องเข้าสอบทั้ง 5 วิชา 
  รางวัลที่ได้รับ 
   รางวัลคะแนนรวม 
  รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  2,000 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  1,500 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  1,000 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    800 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    600 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5-10 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    500 บาท 
  รางวัลชมเชยที่ 11 - 20   ได้รับเกียรติบัตร  
  (คะแนนเท่ากัน ตัดสินดูผลการสอบวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
 และสังคมศึกษาตามล าดับ) 
  รางวัลรายวิชา 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   500 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย     ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  500 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   500 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   500 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาสังคมศึกษา  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล    500 บาท 
  แต่ละวิชามีรางวัลเดียว คะแนนเท่ากันดูล าดับการส่งก่อนหลัง 
      รางวัลส าหรับโรงเรียน 
  1. นักเรียนคนใดสอบได้คะแนนรวม ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม 
  2. โรงเรียนใดส่งนักเรียนเข้าสอบ 10 คนข้ึนไป ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการสอบดีเด่น 
 ก าหนดวันมอบรางวัล 
  วันอังคารที่ 20  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
  (การแต่งกาย : นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครู ผู้ปกครองแต่งกายสุภาพ) 
 
 
 
        โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
         13  ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1 001
	ประกาศโรงเรียน (1)

