
 
 

            
    
 

ประกาศโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
เรื่อง  ประกาศผลสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 5 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
…………………………………………………………………………………………………………. 

ตามท่ีโรงเรียนนบพิต าวิทยา ได้ด าเนินการจัดสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ  
ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 ไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 256 3 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและรายละเอียดตาม
ประกาศโรงเรียนนบพิต าวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบ โครงการแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ และเกณฑ์
การตัดสินผลการสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562  
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นั้น 

บัดนี้ การประมวลผลการสอบ แข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562  
ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมทั้งหมด 28 โรงเรียน นักเรียนจ านวน 295 คน และวันสอบมี
นักเรียนสอบจ านวน  290 คน นักเรียนที่ไม่มาสอบ จ านวน  5  คน จึงประกาศผลการสอบเรียงตามล าดับ คะแนนรวม
ทุกรายวิชาประเภทนักเรียนทั่วไป คะแนนรวมทุกรายวิชาประเภทนักเรียนในเขตบริการ คะแนนสูงสุดรายวิชา ประเภท
นักเรียนทั่วไป คะแนนสูงสุดรายวิชา ประเภทนักเรียนในเขตบริการ นักเรียนที่มีผลการสอบคะแนนรวมทุกรายวิชา สูง
กว่า ร้อยละ 85 ขึ้นไป (ไม่มี) และโรงเรียนที่พานักเรียนมาร่วมกิจกรรม 10 คนข้ึนไป ตามประกาศฉบับนี้ไปรายงานตัว
เพ่ือรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม  256 3 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคารเรียน 6 โรงเรียนนบพิต าวิทยา ถ้านักเรียนคนใด โรงเรียนใดไม่สามารถมารับได้ตามวันเวลาที่ก าหนด ให้ติดต่อ
ขอรับเงินรางวัล เกียรติบัตรได้ที่ห้องวิชาการโรงเรียนนบพิต าวิทยา ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

 

         ประกาศ  ณ  วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2563                               

                        
 
 
 

                    (นายประพฤติ วงศ์ชนะ) 
                                          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวิทยา 

 
 
 
 
 

 

 



 

ประกาศผลการสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ  ครั้งที่ ๕ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

รางวัล คะแนนรวม ประเภทนักเรียนทั่วไป 
 

ชนะเลิศ   เด็ก หญิงขวัญฤทัย  ทศเจริญ           ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็ กหญิงณิชาภัทร  เห็นจริง        ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็ กชายสิปปกร  รอดทุกข์        ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดนากุน 

รองชนะเลิศอันดับ ๓ เด็ก หญิงนภกมล  ภาณุรัตน์       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนอนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ 

รองชนะเลิศอันดับ ๔ เด็ก หญิงณัฐกมล  เนาว์สุวรรณ       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 

รองชนะเลิศอันดับ ๕ เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทินวงค์       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 

รองชนะเลิศอันดับ ๖ เด็ก ชายพุฒินาท  บัวพันธ์              ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดนากุน 

รองชนะเลิศอันดับ ๗ เด็กหญิงเพชรลัดดา  ทองเหลือ       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 

รองชนะเลิศอันดับ ๘ เด็ก หญิงพิมพ์รัมภา  ณ นคร          ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 

รองชนะเลิศอันดับ ๙ เด็ก หญิงฐิติกา  วิวรรณ        ชั้น  ป.๖  โรงเรียนท่าศาลา 

รองชนะเลิศอันดับ ๑๐ เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดนากุน 

ชมเชย   เด็ก หญิงชุติกาญจน์  สว่างวงศ์       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 

ชมเชย   เด็ก หญิงกัญญาพัทร  แก้วสังข์       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 

ชมเชย   เด็ก หญิงพิมพัทรา  กิจวิจิตร       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนเคียงศิริ 

ชมเชย   เด็กหญิงณิชนันทน์  ไตรระเบียบ       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนท่าศาลา 

ชมเชย   เด็กหญิงวรวลัญช์  คงคา                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดนากุน 

ชมเชย   เด็กชายอติวิชญ์  ยกชู        ชั้น  ป.๖  โรงเรียนท่าศาลา 

ชมเชย   เด็ก ชายญาณากร  สีแก้ว                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนท่าศาลา 

ชมเชย   เด็กชายณัฐวรรธน์  แซ่ปัก        ชั้น  ป.๕  โรงเรียนท่าศาลา 

ชมเชย   เด็กชายปวรุตม์  สุทธิบูลย์                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนท่าศาลา 

ชมเชย   เด็กชายจิรทีปต์  คงช่วย         ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดนาเหรง 

หมายเหตุ 
คะแนนเท่ากัน ตัดสินดูผลการสอบวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 

 และสังคมศึกษาตามล าดับ  
 
 



 
รางวัล คะแนนรวม ประเภทนักเรียนในเขตบริการ 

 

ชนะเลิศ   เด็ก หญิงพิมพัทรา  กิจวิจิตร           ชั้น  ป.๖  โรงเรียนเคียงศิริ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็ก ชายจิรทีปต์  คงช่วย              ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดนาเหรง 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็ก หญิงปวิมล  เปาะทองค า       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนเคียงศิริ 

รองชนะเลิศอันดับ ๓ เด็ก หญิงเกวลี  หริกจันทร์                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดนาเหรง 

รองชนะเลิศอันดับ ๔ เด็ก ชายอภิรักษ์  ณ ปานแก้ว       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดคงคา 

รองชนะเลิศอันดับ ๕ เด็กหญิงราตรี  ใจเย็น        ชั้น  ป.๖  โรงเรียนเคียงศิริ 

รองชนะเลิศอันดับ ๖ เด็ก ชายธัชนนท์  ช่วยพันธ์       ชั้น  ป.๕  โรงเรียนเคียงศิริ 

รองชนะเลิศอันดับ ๗ เด็กหญิงนราวดี  ดอกบัว                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนเคียงศิริ 

รองชนะเลิศอันดับ ๘ เด็ก ชายสุธี  มณีชัย                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดคงคา 

รองชนะเลิศอันดับ ๙ เด็ก ชายฐาปนัท  ชุมขุน                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนบ้านในตูล 

รองชนะเลิศอันดับ ๑๐ เด็กหญิงขนิษฐา  บุญช่วย                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนบ้านในตูล 

หมายเหตุ 
คะแนนเท่ากัน ตัดสินดูผลการสอบวิชา คณิตศาสตร์  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 

 และสังคมศึกษาตามล าดับ 
 

รางวัล รายวิชา  ประเภทนักเรียนทั่วไป 
  

คะแนนสูงสุดรายวิชาภาษาไทย 

เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทศเจริญ           ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 

คะแนนสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์ 

เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทศเจริญ           ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 

 คะแนนสูงสุดรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

เดก็หญิงณิชาภัทร  เห็นจริง        ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 

 คะแนนสูงสุดรายวิชาภาษาอังกฤษ 

เด็กหญิงนภกมล  ภาณุรัตน์       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนอนุบาลนครศรีฯ ณ นครอุทิศ 

 คะแนนสูงสุดรายวิชาสังคมศึกษา 

   เด็ กชายสิปปกร  รอดทุกข์        ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดนากุน 

 

 

 



รางวัล รายวิชา  ประเภทนักเรียนในเขตบริการ 
  

คะแนนสูงสุดรายวิชาภาษาไทย 
เด็กหญิงณันฑิวา  แก้วเกิด           ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดเปียน 

คะแนนสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เด็กหญิงพิมพัทรา  กิจวิจิตร           ชั้น  ป.๖  โรงเรียนเคียงศิริ 

 คะแนนสูงสุดรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เด็กหญิงเกวลี  หริกจันทร์                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนวัดนาเหรง 

 คะแนนสูงสุดรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เด็กชายฐาปนัท  ชุมขุน                 ชั้น  ป.๖  โรงเรียนบ้านในตูล 

 คะแนนสูงสุดรายวิชาสังคมศึกษา 
   เด็ก หญิงปวิมล  เปาะทองค า       ชั้น  ป.๖  โรงเรียนเคียงศิร ิ
 
 

รางวัลส าหรับโรงเรียนสนับสนุนการสอบดีเด่น 
 

๑. โรงเรียนท่าศาลา ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๒๓ คน 
๒. โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๒๑ คน 
๓ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๗ คน 
๔ โรงเรียนบ้านปากเจา ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๖ คน 
๕. โรงเรียนวัดคงคา ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๔ คน 
๖. โรงเรียนวัดสโมสร ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๔ คน 
๗. โรงเรียนวัดนาเหรง ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๔ คน 
๘. โรงเรียนวัดชลธาราม ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๓ คน 
๙. โรงเรียนบ้านท่าน้อย  ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๓ คน 

๑๐. โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๒ คน 
๑๑. โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๒ คน 
๑๒. โรงเรียนบ้านพิต า ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๒ คน 
๑๓. โรงเรียนวัดนากุน ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๒ คน 
๑๔. โรงเรียนวัดโรงเหล็ก ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๑ คน 
๑๕. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๑ คน 
๑๖. โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๑ คน 
๑๗. โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ส่งนักเรียนเข้าร่วมจ านวน ๑๐ คน 
 

รางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนนสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการพัฒนาการต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน 
 
โรงเรียนวัดสโมสร 

 
 

      ลงชื่อ  
               (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวิทยา  



 
 

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 าดับที่ 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 
 
 
 
 
 
 
 


