
                                            
    

                                                                ขอเชิญร่วมขอเชิญร่วม                     
““แข่งขันทักษะแข่งขันทักษะคนเก่งคนเก่งนบพิต ำวิทยำวิชำกำรนบพิต ำวิทยำวิชำกำร””  

                                          คร้ังท่ี 6  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
                                         ของนักเรียนระดบัชัน้ ป.4-ป.6 
         รบัสมัคร วนัท่ี 22 ธ.ค. 2563-12 ก.พ. 2564 
                               ตัง้แตเ่วลำ 08.30-16.30 น. (เวน้วนัหยดุรำชกำร)    

สอบสอบ                          วันที่ วันที่ 1177  กุมภำพันธ์กุมภำพันธ์  25625644          
ประกำศผลประกำศผล                  วันที่ วันที่ 1199  กุมภำพันธ์กุมภำพันธ์  25625644  
รัรับรำงวัลบรำงวัล                        วันที่วันที่    2255  กุมภำพันธ์กุมภำพันธ์  25625644      

                รางวัลที่ได้รับ(ประเภทนักเรียนท่ัวไป/ประเภทนักเรียนในเขตบริการ)  
ณ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ หรือ http://www.noppitam.ac.th และ เพจ : โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ  

เงนิรางวัลรวม    
17,000 บาท 

พรอ้มเกียรติบัตร 



 

 

 
 

           
     

ที่ ศธ  ๐๔๒๔๒.๗๑/ ว๓๒๘                             โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ หมู่ท่ี ๑ 
                                          ต ำบลนบพิต ำ อ ำเภอนบพิต ำ 
                จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ๘๐๑๖๐ 

                               ๒๑  ธันวำคม   ๒๕๖๓ 

เรื่อง    กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต ำวิทยำวิชำกำร ครั้งท่ี ๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ เขต ๔ ทุกโรงเรยีน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. เอกสำรประชำสัมพันธ์กำรสอบแข่งขัน    จ ำนวน ๑ ชุด 
         ๒. ใบสมัครสอบกำรแข่งขนั     จ ำนวน ๒ ฉบับ 

        ด้วยโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ได้ก ำหนดให้มกีิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต ำวิทยำวิชำกำร ครั้งท่ี ๖      
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ในกำรพัฒนำตนเอง สร้ำงประสบกำรณ์ในกำรสอบ ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร
แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งกระตุน้ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนได้พัฒนำทำงด้ำนกำรศึกษำมำกขึ้น โดยก ำหนดให้มี
กำรสอบแข่งขันของนักเรียนระดับช้ัน ป.๔ – ป.๖  ใน วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภำพันธ ์๒๕๖๔ ณ โรงเรยีนนบพิต ำวิทยำ  
ดังรำยละเอียดที่แนบมำด้วยแล้ว  จ ำนวน ๑ ชุด 

        ในกำรนี้ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ใคร่ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนโปรดประชำสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่ำวให้
นักเรียนทรำบด้วย หวังว่ำคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนด้วยดีดังเช่นที่ผ่ำนมำ ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 

         จึงเรียนมำเพื่อทรำบและเชญิชวนเข้ำร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 

                               

                       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                    (นำยอรรถพร  อักษรน ำ) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนนบพิต ำวิทยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร 
โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ โทร.๐๗๕-๓๐๗๐๒๐ Fax ๐๗๕-๓๐๗๒๙๐ 
http://www.noppitam.ac.th 
 

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


 

 
 

เอกสารประชาสัมพันธก์ารสอบแข่งขัน 
กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6  
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

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

 1.1 ขอรับใบสมัครและรำยละเอียดกำรแข่งขัน    บัดนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564  
 1.2 รับสมัคร                                            วันที่ 22  ธันวำคม 2563 - 12  กุมภำพันธ์ 2564 

                                                             เวลำ 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
                                                             ณ ห้องวิชำกำร  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 1.3 ประกำศรำยชื่อ                                    วันจันทร์ ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 
                                                             ณ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
                                                                 และทำงเว็บไซต์โรงเรียน 

 1.4 วันสอบ                                           วันพุธ ที่ 17  กุมภำพันธ์ 2564 
 1.5 สถำนที่สอบ                                       โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 1.6 ประกำศผลกำรสอบ                              วันศุกร์ ที่  19  กุมภำพันธ์ 2564 

                                                            ณ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
                                                  ทำงเว็บไซต์โรงเรียน http://www.noppitam.ac.th  และ  

                                                             เพจ : โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
2. การสมัคร 
  สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครตำมแบบท่ีก ำหนด พร้อมช ำระเงินค่ำสมัครสอบ 150 บำท 
3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
 เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นป.4 – ป.6 
4. วิชาที่สอบ 
  ภำษำไทย , คณิตศำสตร์ , วิทยำศำสตร์ , ภำษำอังกฤษ , สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
5. ตารางสอบ 

เวลา วิชา คะแนน รวม 

09.30 – 12.00 น. ภำษำไทย (40 ข้อ) 
คณิตศำสตร์ (40 ข้อ) 
วิทยำศำสตร์ (40 ข้อ) 
ภำษำอังกฤษ (40 ข้อ) 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (40 ข้อ) 

40 
40 
40 
40 
40 

 
 

200 คะแนน 

 



6. เกณฑ์การตัดสิน และรางวลั 
  นักเรียนที่ได้รับรำงวัล ต้องเข้ำสอบทั้ง 5 วิชำ 

 รางวัลที่ได้รับ 

  รางวัลคะแนนรวม (ประเภทนกัเรียนทั่วไป) 

  รำงวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั  2,000 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 1   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั  1,500 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 2   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั  1,000 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 3   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั    800 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 4   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั    600 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 5-10  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั    500 บำท 

  รำงวัลชมเชย ล ำดับที่ 12 - 21   ได้รับเกียรติบัตร  

  (คะแนนเทำ่กัน ตัดสินดผูลกำรสอบวิชำ คณิตศำสตร์  ภำษำไทย วิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ 

 และสังคมศึกษำตำมล ำดบั) 

  รางวัลคะแนนรวม (ประเภทนกัเรียนในเขตบริการ) 

  รำงวัลชนะเลิศ     ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั  1,500 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 1   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั  1,000 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 2   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั    700 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 3   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั    500 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 4   ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรำงวลั    300 บำท 

  รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 5-10  ได้รับเกียรติบัตร  

      รางวัลรายวิชา(ประเภทนักเรียนทั่วไป) 

  รำงวัลคะแนนสงูสุดวชิำคณิตศำสตร์   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   500 บำท 

  รำงวัลคะแนนสงูสุดวชิำภำษำไทย      ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   500 บำท 

  รำงวัลคะแนนสงูสุดวชิำวทิยำศำสตร์   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   500 บำท 

  รำงวัลคะแนนสงูสุดวชิำภำษำอังกฤษ   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   500 บำท 

  รำงวัลคะแนนสงูสุดวชิำสังคมศกึษำ     ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   500 บำท 

  (แต่ละวชิำมีรำงวัลเดียว คะแนนเท่ำกันดลู ำดบักำรส่งก่อนหลัง) 

      รางวัลรายวิชา(ประเภทนักเรียนในเขตบริการ) 

  รำงวัลคะแนนสงูสุดวชิำคณิตศำสตร์   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   300 บำท 

  รำงวัลคะแนนสงูสุดวชิำภำษำไทย      ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   300 บำท 

  รำงวัลคะแนนสงูสุดวชิำวทิยำศำสตร์   ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   300 บำท 

 

 



 

  รำงวัลคะแนนสงูสุดวชิำภำษำอังกฤษ  ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   300 บำท 

  รำงวัลคะแนนสูงสุดวชิำสังคมศกึษำ    ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรำงวลั   300 บำท 

  แต่ละวิชำมีรำงวลัเดียว คะแนนเท่ำกันดูล ำดับกำรส่งก่อนหลัง 

 รางวัลส าหรับโรงเรียน 

  1. นักเรียนคนใดสอบได้คะแนนรวม ร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้รบัเกียรติบัตรระดับ ดีเยี่ยม 

  2. โรงเรียนใดส่งนักเรียนเข้ำสอบ 10 คนขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนกำรสอบดีเด่น 

 ก าหนดวันมอบรางวัล 

  วันพฤหัสบดี ที่ 25  กุมภำพันธ์  2564 เวลำ 09.00 น. ณ โรงเรียนนบพิต ำวทิยำ 

  (กำรแต่งกำย : นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน ครู ผู้ปกครองแต่งกำยสุภำพ) 

 
        โรงเรียนนบพติ ำวิทยำ 
                              21  ธันวำคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครสอบแข่งขัน(รายโรงเรียน)       เลขที่สมัคร........……………. 
กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
ชื่อ โรงเรียน ……………………..........….......……………… อ ำเภอ ……….................…………… สพป.น.ศ. ………. 
ข้ำพเจ้ำ …………………...............………………………… ต ำแหน่ง ………………………...................……………………… 
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 ………... 
 
 

 รวมเงินค่ำสมัครสอบ ………………….. บำท (……………………………………………………….) 
 

                   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ผู้สมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนและก ำลังศึกษำในระดับชั้นป.4-ป.6 
ที่นักเรียนสมัครสอบแข่งขันจริง 
       ลงชื่อ ……………......………………………………… 
      (………......……………………………….) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ได้รับเงินค่ำสมัครสอบแข่งขัน จำกโรงเรียน……………………….……………. จ ำนวน………….. บำท 
 

ลงชื่อ  ……………..........……………… ผู้รับเงิน 
                                                                               (………………….......…………………..) 
หมายเหตุ    ใบสมัครถ่ำยเอกสำรได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                          ส าหรับโรงเรียนที่สมัคร                           เลขที่สมัคร......................                              
          ได้รับเงินค่ำสมัครสอบแข่งขัน จำกโรงเรียน .......................................................................... 
 เป็นเงิน .............................................บำท (.........................................................) แล้ว 
 

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



 

                              ใบสมัครสอบแข่งขัน(รายบุคคล)        เลขที่สมัคร……………….  
                  กิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 

ข้ำพเจ้ำเด็กชำย/เด็กหญิง ..........................................................โรงเรียน ....………...............……………  
ชั้น ป. ………... อ ำเภอ ……….......…………… สพป.น.ศ. ……….  สมัครสอบแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต ำวิทยำวิชำกำร 
ครั้งที่ 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 พร้อมจ่ำยค่ำสมัครสอบ เป็นเงิน 150 บำท 

 
     ลงชื่อ ……………………………………………… 

                 ผู้สมัครสอบ 

                   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ผู้สมัครสอบเป็นนักเรียนของโรงเรียนและก ำลังศึกษำในระดับชั้นป.4-ป.6  
ที่นักเรียนสมัครสอบแข่งขันจริง 

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

ได้รับเงินค่ำสมัครสอบแข่งขัน จำกเด็กชำย/เด็กหญิง .........................................................................
โรงเรียน…………………….............….……………. จ ำนวน 150  บำท แล้ว 
 
 

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

หมำยเหตุ    ใบสมัครถ่ายเอกสารได้    
.................................................................................................................................................................... 
 
                                                     ส าหรับผู้สมัคร                                 เลขที่สมัคร.............                              
          ได้รับเงินค่ำสมัครสอบแข่งขัน จำกเด็กชำย/เด็กหญิง………………………………………………….. 
 โรงเรียน .......................................................................... เป็นเงิน 150 บำท (-หนึ่งร้อยห้ำสิบบำทถ้วน-) แล้ว 
 
 

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

 


