
 
 
 
 
 

เอกสารประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน 
โครงการแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 

นักเรียนช่วงช้ันที่ 2 (ป.4 – ป.6)  
วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

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

 1.1 ขอรับใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขัน บัดนี้ ถึงวัน ศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559  
 1.2 รับสมัคร วันที่ 1 - 29 มกราคม 2559 

  เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้น
วันหยุดราชการ) ณ ห้องวิชาการ  

                                                                    โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 ๑.๓ ประกาศรายชื่อ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
  และทางเว็บไซต์โรงเรียน 

 1.3 วันสอบ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 1.4 สถานที่สอบ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 1.5 ประกาศผลการสอบ วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

  ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
  และทางเว็บไซต์โรงเรียน 
  http://www.noppitam.ac.th 
 2. การสมัคร 
  สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก 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 (30 ข้อ) 
คณิตศาสตร์ (30 ข้อ) 
วิทยาศาสตร์ (30 ข้อ) 
ภาษาอังกฤษ (30 ข้อ) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (30 ข้อ) 

30 
30 
30 
30 
30 

 
 

150 คะแนน 

 



 
 
 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 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
  (การแต่งกาย : นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครู ผู้ปกครองแต่งกายสุภาพ) 
 
 
 
        โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
         2๑ ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 



 
                           ใบสมัครสอบแข่งขัน(รายโรงเรียน)       เลขที่สอบ ..........…………….  
           โครงการแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 

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 ………... 
 
 รวมเงินค่าสมัครสอบ ………………….. บาท (……………………………………………………….) 

 

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้สมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนและก าลังศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่
นักเรียนสมัครสอบแข่งขันจริง 
 
       ลงชื่อ ……………......………………………………… 
      (………......……………………………….) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ได้รับเงินค่าสมัครสอบแข่งขัน จากโรงเรียน……………………….……………. จ านวน………….. บาท 
 

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

                                                                               (………………….......…………………..) 
หมายเหตุ    ใบสมัครถ่ายเอกสารได้ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                          ส าหรับโรงเรียนที่สมัคร                           เลขที่สอบ .......................                              
          ได้รับเงินค่าสมัครสอบแข่งขัน จากโรงเรียน .......................................................................... เป็นเงิน 
.............................................บาท (.........................................................) แล้ว 
 

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



 
                              ใบสมัครสอบแข่งขนั(รายบุคคล)        เลขที่สอบ ……………….  
                 โครงการแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิต าวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 

ข้าพเจ้าเด็กชาย/เด็กหญิง ..........................................................โรงเรียน ....………...............…………… 
อ าเภอ ……….......…………… สพป.น.ศ. ……….  สมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (น.ต.) ครั้งที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา 2555 พร้อมจ่ายค่าสมัครสอบ เป็นเงิน 100 บาท 

 
     ลงชื่อ ……………………………………………… 

                 ผู้สมัครสอบ 

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้สมัครสอบเป็นนักเรียนของโรงเรียนและก าลังศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 2 
ที่นักเรียนสมัครสอบแข่งขันจริง 

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

ได้รับเงินค่าสมัครสอบแข่งขัน จากเด็กชาย/เด็กหญิง .........................................................................
โรงเรียน…………………….............….……………. จ านวน 100  บาท แล้ว 
 
 

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

หมายเหตุ    ใบสมัครถ่ายเอกสารได้    
.................................................................................................................................................................... 
 
                                                     ส าหรับผู้สมัคร                                 เลขที่สอบ ..............                              
          ได้รับเงินค่าสมัครสอบแข่งขัน จากเด็กชาย/เด็กหญิง………………………………………………….. 
 โรงเรียน .......................................................................... เป็นเงิน 100 บาท (-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-) แล้ว 
 
 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 

            ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะคนเก่ง  

                                          นบพติ ำวิทยำวิชำกำร 
 

              ครั้งที่ 1 ประจ ำปกกำรึกกษำ 2558 

                   ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) 
 

      รับสมัคร วนัที่ 1-29 มกรำคม 2559                       
                                            ตั้งแต่เวลำ 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดรำชกำร)   
 

      ***สอบวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559*** เงินรำงวัลรวม 11,400 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
 

***ประกำึผล 12 กุมภำพันธ์ 2559***  รับรำงวัล 16 กุมภำพันธ์ 2559 
ณ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ หรือ http://www.noppitam.ac.th



 


