
                                 ขอเชิญรว่ม           ขอเชิญรว่ม   
                  ““แข่งขันทักผะคนเก่งนบพิต ำวิทฝำวิชำกำรแข่งขันทักผะคนเก่งนบพิต ำวิทฝำวิชำกำร””  

                                          ครั้งท่ี 5  ประจ าปีการศึกษา 2562 
                                         ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 (ป.4-ป.6) 
                รับสมัคร วันท่ี 11 พ.ย. 2562-20 ม.ค. 2563 
                                       ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)    

สอบสอบ                    วันที่ วันที่ 2244 มกรำคม 256 มกรำคม 25633          
ประกำศพลประกำศพล       วันที่  วันที่ 2277 มกรำคม 256 มกรำคม 25633  
รบัรำงวัลรบัรำงวัล     วันที่     วันที่    3300 มกรำคม 256 มกรำคม 25633  
รางวัลที่ได้รับ(ประเภทนักเรียนทั่วไป/ประเภทนักเรียนในเขตบริการ)  

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

เงินรางวัลรวม    
15,900 บาท 

พร้อมเกียรติบัตร 



 

 

 
 

           
     
ที่ ศธ  ๐๔๒๔๒.๗๑/ ว๔๗๕                             โรงเรียนนบพิต าวิทยา หมู่ที่ ๑ 
                                       ต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า 
                จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐ 

                                 ๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

เรื่อง    กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔ ทุกโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. เอกสารประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน   จ านวน ๑ ชุด 
         ๒. ใบสมัครสอบการแข่งขัน     จ านวน ๒ ฉบับ 

        ดว้ยโรงเรียนนบพิต าวิทยา ไดก้ าหนดให้มกีิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ  
ครั้งที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง สร้างประสบการณ์ในการ
สอบ ให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนได้ พัฒนา
ทางด้านการศึกษามากขึ้น โดยก าหนดให้มีการสอบแข่งขันของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖) ใน 
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยแล้ว  
จ านวน ๑ ชุด 

        ในการนี ้โรงเรียน นบพิต าวิทยา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์โครงการ
ดังกล่าวให้นักเรียนทราบด้วย หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีดังเช่นที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

                               

                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                    (นายประพฤติ วงศ์ชนะ) 
                                          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวิทยา 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนนบพิต าวิทยา โทร.๐๗๕-๓๐๗๐๒๐ Fax ๐๗๕-๓๐๗๒๙๐ 
http://www.noppitam.ac.th 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน 
กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 

นักเรียนช่วงช้ันที่ 2 (ป.4 – ป.6)  
วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

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

 1.1 ขอรับใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขัน บัดนี้ ถึงวัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2563  
 1.2 รับสมัคร วันที่ 13  พฤศจิกายน 2562 - 20  มกราคม 2563 

  เวลา 08.30 – 16.00 น.  
  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องวิชาการ  
                                                                    โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 1.3 ประกาศรายชื่อ วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 
  ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา  
  และทาง เว็บไซต์โรงเรียน 

 1.4 วันสอบ วันศุกร์ ที่ 24  มกราคม 2563 
 1.5 สถานที่สอบ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 1.6 ประกาศผลการสอบ วัน จันทร์ ที่  27  มกราคม 2563 

  ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
  และทาง เว็บไซต์โรงเรียน 
  http://www.noppitam.ac.th 
2. การสมัคร 
  สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด พร้อมช าระเงินค่าสมัครสอบ 150 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 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) 
  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 
  รางวัลชมเชย ล าดับที ่12 - 21  ได้รับเกียรติบัตร  
  (คะแนนเท่ากัน ตัดสินดูผลการสอบวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
 และสังคมศึกษาตามล าดับ)  
  รางวัลคะแนนรวม (ประเภทนักเรียนในเขตบริการ) 
  รางวัลชนะเลิศ    ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  1,500 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  1,000 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    700 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    500 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล    300 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5-10 ได้รับเกียรติบัตร  
      รางวัลรายวิชา(ประเภทนักเรียนทั่วไป) 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   500 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย     ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   500 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   500 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   500 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาสังคมศึกษา    ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   500 บาท 
  (แต่ละวิชามีรางวัลเดียว คะแนนเท่ากันดูล าดับการส่งก่อนหลัง) 
      รางวัลรายวิชา(ประเภทนักเรียนในเขตบริการ) 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   300 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย     ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   300 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   300 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   300 บาท 
  รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาสังคมศึกษา   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล   300 บาท 
  แต่ละวิชามีรางวัลเดียว คะแนนเท่ากันดูล าดับการส่งก่อนหลัง 
 



 
 รางวัลส าหรับโรงเรียน 

  1. นักเรียนคนใดสอบได้คะแนนรวม ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรระดับ ดีเยี่ยม 

  2. โรงเรียนใดส่งนักเรียนเข้าสอบ 10 คนข้ึนไป ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการสอบดีเด่น 

 ก าหนดวันมอบรางวัล 

  วันพฤหัสบดี ที่ 30  มกราคม  2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

  (การแต่งกาย : นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครู ผู้ปกครองแต่งกายสุภาพ) 

 
        โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
                          12  พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                           ใบสมัครสอบแข่งขัน(รายโรงเรียน)       เลขที่สมัคร........…………….  
           กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
ชื่อ โรงเรียน ……………………..........….......……………… อ าเภอ ……….................…………… สพป.น.ศ. ………. 
ข้าพเจ้า …………………...............………………………… ต าแหน่ง ………………………...................……………………… 
ขอสมัครสอบแข่งขันให้กับนักเรียน ดังนี้ 
1. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...…………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
2. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...…………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
3. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...…………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
4. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...…………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
5. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...…………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
6. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...…………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
7. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...…………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
8. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...…………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
9. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...…………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
10. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
11. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
12. ด.ช./ด.ญ. .....................………………………...………………… นักเรียนชั้น ป ………... 
 
 รวมเงิน ค่าสมัครสอบ ………………….. บาท (……………………………………………………….) 
 

                   ข้าพเจา้ขอรับรองวา่ ผู้สมัครเป็นนกัเรยีนของโรงเรยีนและก าลังศึกษาในระดบัช่วงชั้นที ่2  
ที่นักเรียนสมัครสอบแข่งขันจริง 
 
       ลงชื่อ ……………......………………………………… 
      (……… ......……………………………….) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ได้รับเงินค่าสมัครสอบแข่งขัน จากโรงเรียน……………………….……………. จ านวน………….. บาท 
 

 
ลงชื่อ  ……………..........……………… ผู้รับเงิน 

                                                                               (………………….......…………………..) 
หมายเหตุ    ใบสมัครถ่ายเอกสารได้ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                          ส าหรับโรงเรียนที่สมัคร                           เลขที่สมัคร......................                              
          ไดร้ับเงินค่าสมัครสอบแข่งขัน จากโรงเรียน .......................................................................... เป็นเงิน 
.............................................บาท (.........................................................) แล้ว 
 

ลงชื่อ  ………………………………… ผู้รับเงิน 
                                                                  (…………………………………………..) 



 
                              ใบสมัครสอบแข่งขัน(รายบุคคล)        เลขที่สมัคร……………….  
                 กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 

ข้าพเจ้าเด็กชาย/เด็กหญิง ..........................................................โรงเรียน ....………...............…………… 
ชั้น ป. ………... อ าเภอ ……….......…………… สพป.น.ศ. ……….  สมัครสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยา
วิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 พร้อมจ่ายค่าสมัครสอบ เป็นเงิน 150 บาท 

 
     ลงชื่อ ……………………………………………… 

                 ผูส้มัครสอบ 

                   ข้าพเจา้ขอรับรองวา่ ผู้สมัครสอบเป็นนักเรียนของโรงเรียนและก าลังศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 2 
ที่นักเรียนสมัครสอบแข่งขันจริง 

 
     ลงชื่อ ……………………………………………… 
             (……… .....……………………………….) 
    ต าแหน่ง ............................................................................  
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ได้รับเงินค่าสมัครสอบแข่งขัน จากเด็กชาย/เด็กหญิง .........................................................................
โรงเรียน…………………….............….……………. จ านวน 150  บาท แล้ว 
 
 

ลงชื่อ  …………………………………… ผู้รับเงิน 
       (……………………………………..) 

หมายเหตุ    ใบสมัครถ่ายเอกสารได้    
.................................................................................................................................................................... 
 
                                                     ส าหรับผู้สมัคร                                  เลขที่สมัคร.............                              
          ไดร้ับเงินค่าสมัครสอบแข่งขัน จากเด็กชาย/เด็กหญิง………………………………………………….. 
 โรงเรียน .......................................................................... เป็นเงิน 150 บาท (-หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) แล้ว 
 
 

ลงชื่อ  ……………………………….………… ผู้รับเงิน 
                                               (…………………………………………..) 

 
 
 
 
 

 
 


