
    

ระเบียบการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตรแ์ละวิชาภาษาอังกฤษ  

ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ 

“NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2562 
จัดโดย ... สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนนครสวรรค ์

--------------------------------- 

 ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะร่วมกันจัด

สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN  S-M-

E  Contest” ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถทางวิชาการ เสริมสร้างเจตคติที่ดี 

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การให้เหตุผล และการเชื่อมโยง

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนให้โรงเรียนท่ีสนใจส่งนักเรียนเข้าสมัคร

สอบแข่งขันดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดการแข่งขัน ดังน้ี  

 ระเบียบการแข่งขัน 

1. การสอบแข่งขัน 
Ø จัดสอบประเภทบุคคล ผู้ที่สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
น้ันเท่าน้ัน 

Ø กำหนดให้มีการสอบ 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 

2. วิธีสอบ 
Ø เป็นข้อสอบแบบอัตนัย และหรือแบบปรนัย โดยเน้ือหาข้อสอบมีขอบเขต ดังน้ี 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 กล ุ ่ มสาระการเร ียนร ู ้ คณ ิตศาสตร์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ

การ เ ร ี ยน รู้ภาษาต ่ า งประ เทศ  ระด ั บ ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 



 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 กล ุ ่ มสาระการเร ียนร ู ้ คณ ิตศาสตร์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ

การ เ ร ี ยน รู้ภาษาต ่ า งประ เทศ  ระด ั บ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 กล ุ ่ มสาระการเร ียนร ู ้ คณ ิตศาสตร์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ

การ เ ร ี ยน รู้ภาษาต ่ า งประ เทศ  ระด ั บ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 

3. การสมัครสอบ 
Ø นักเรียนท่ีมีความประสงค์จะร่วมสมัครสอบแข่งขัน 

(1) สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ www.nssc.ac.th  ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน –  

29 ธันวาคม พ.ศ. 2562  โดย สามารถชำระค่าสมัครสอบผ่านบัญชีกรุงไทย  

เลขท่ี 642 – 0 – 24030 – 1 สาขาถนนมาตุลี ช่ือบัญชี นายบุญทอม วุฒิกมลปรีดา 

นายสมาน สุขสุ่ม และนางสาวอโณทัย สินธุรัตน์ 

 (2) สมัครทางไปรษณีย์ ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน– 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

      โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติ หรือเช็คไปรษณีย์ ส่ังจ่ายในนาม… 

 

 

 

 

 

 

 (3) สมัครสอบด้วยตนเองท่ีอาคารเรือนร่มสัก โรงเรียนนครสวรรค์  

     ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562  (ในวันและเวลาราชการ)  
 

Ø ค่าสมัครสอบแต่ละระดับช้ัน วิชาละ 100 บาท 
 

4. กำหนดวันสอบ 
Ø สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2563 

09.00 น. – 11.30 น. สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ–คณิตศาสตร์ 

12.30 น. – 14.00 น. สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ–วิทยาศาสตร์ 

14.30 น. – 15.30 น. สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ–ภาษาอังกฤษ 

 

นางกนกพร  ภู่ตระกูล  

งานรับสมัครสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษา

ระดับประเทศ “NAKHONSAWAN  S-M-E  Contest” ปีการศึกษา 2562  

โรงเรียนนครสวรรค์ 173 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ  

จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
 



 

 

Ø สถานท่ีสอบ โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
Ø สามารถดูแผนผังต ึกที ่สอบและเลขที ่น ั ่งสอบ ได ้ทางเว ็บไซต์ www.nssc.ac.th  

ได้ต้ังแต่วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

Ø การทำข้อสอบ ใช้ดินสอดำความเข้ม 2 บีขึ ้นไป หรือปากกาชนิดใดก็ได้ โดยระบาย

คำตอบให้ชัดเจน 

5. เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

5.1 5.1 รางวัลการแข่งขัน แยกเป็น 3 รายวิชา ดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์และ 

วิชาภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

  กรณีท่ี 1 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูงสุดและได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

    รางวัลชนะเลิศ ผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูงสุดและได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

                                                    จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท 

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนเป็นลำดับท่ี 2  

     จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนเป็นลำดับท่ี 3  

     จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท 

  กรณีท่ี 2 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูงสุดและได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80  

    รางวัลชนะเลิศ ผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูงสุด จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และ 

     เงินรางวัล 5,000 บาท 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนเป็นลำดับท่ี 2 จะได้รับโล่รางวัล  

   เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท 

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนเป็นลำดับท่ี 3 จะได้รับโล่รางวัล  

   เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท 

5.2 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก ในแต่ละระดับช้ันจะได้รับเกียรติบัตร 

 หมายเหตุ   

1. กรณีที่นักเรียนได้คะแนนเท่ากัน ให้นำเงินรางวัลที่ได้และเงินรางวัลลำดับถัดไป (ถ้ามี) 
มารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนนักเรียน 

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

6. การประกาศผลสอบและพิธีมอบรางวัล 
6.1 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ จะประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ www.nssc.ac.th และ

ปิดประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ 

6.2 กำหนดการพิธีมอบรางวัล โรงเรียนนครสวรรค์จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
  

--------------------------------------- 



 

หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
 

• ผู้ดูแลระบบรับสมัคร      

โรงเรียนนครสวรรค์   เบอร์โทร  0-56-221-151 ต่อ 122   

ครูธนพงศ์  หมีทอง    เบอร์โทร  065-434-2240    
        

• ฝ่ายประสานงาน 
ครูสมาน สุขสุ่ม            เบอร์โทร   086-201-5548   

ครูบุญทอม   วุฒิกมลปรีดา     เบอร์โทร   095-626-2112  

ครูนงลักษณ์ แพงเรือน          เบอร์โทร   088-6826878 


