
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 กำหนดการรับสมัคร   
 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10200 โทร 0 2281-6505, 0 2282-1626 ต่อ 601 โทรสาร 0 2280-5813, 02282-1300,          

0 2282-1304, 0 2282-1915 หรือ Download ระเบียบการแข่งขัน ได้ที่ http://www.satriwit.ac.th, 

http://www.romchatra.com 

 สอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

 
 

 โดยลงทะเบียนผ่านระบบ ตามขั้นตอนดังนี้  

1. เข้าเว็บไซต์ http://www.satriwit.ac.th คลิกโลโก้โครงการประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เพื่อเข้าสู่

เว็บไซต์โครงการและทำการสมัครเข้าแข่งขันจะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลผู้เข้า

แข่งขันลงในระบบลงทะเบียน (แยกประเภทการแข่งขัน) 

1) การแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-ป.3 แบบปกต ิ

2) การแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-ป.6 แบบปกต ิ

3) การแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษา   ม.1-ม.3 แบบปกต ิ

4) การแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษา   ม.4-ม.6 แบบปกต ิ

5) การแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-ป.3  แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล 

6) การแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา ป.4-ป.6  แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล 

7) การแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษา   ม.1-ม.3 แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล 

8) การแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษา   ม.4-ม.6 แบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล 

2. พิมพ์ใบสมัครแข่งขันโดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือผู้แทน) ลงนามและเก็บไว้เป็นหลักฐานมา     
แสดงตนที่จุดลงทะเบียนในวันแข่งขันด้วย 

3. วันที่ 1-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระบบจะเปิดให้แก้ไขข้อมูลต่างๆ อีกครั้ง โดยจะยึดตามข้อมูลครั้ง

สุดท้ายที่โรงเรียนแจ้งแก้ไขมา (ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับรางวัลให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด) 

4. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และ

ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ระบุเลขที่นั่งสอบ)  

 
 

ระเบียบการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 
ถ้วยรางวัลพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร 
ปีการศึกษา 2562 

	

การสมัครการแข่งขัน 
	

วิธีการสมัครเข้าแข่งขัน 
	



5. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนฉบับจริงมายื่นในวัน
แข่งขัน 

6. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับชั้นละไม่เกิน 3 คนเท่านั้น กรณีที่โรงเรียนส่งนักเรียน

เกินกว่านี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครมาเกินจำนวน 

7. การรับสมัครแข่งขันทุกประเภทต้องสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น 
 

 
 

 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันแบบปกต ิ

 1.  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน ในปีการศึกษา 2562

ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ 

 2.  ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันแบบทดสอบความรู้ไม่รับรางวัล 

.   1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน ในปีการศึกษา 2562     

ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถด้านประวัติศาสตร์ 

 
 

1.  การแข่งขันประวตัิศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล 

2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2562ของโรงเรียนทุกสังกัด         

ทั่วประเทศ 

 3.  โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทุกระดับชั้น ระดับชั้นละไม่เกิน 3 คนโดยมีผู้บริหาร

สถานศึกษารับรอง (ตามรายละเอียดในใบสมัคร) 

 4.  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้ 

รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขัน 

รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความสามารถ

ด้านประวัติศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ในช่วงเช้า โดยคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจะจัดลำดับคะแนนสูงสุด

และรองลงมาตามลำดับ ระดับชั้นละ 100 คน ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1-10 ของแต่ละระดับชั้น จะได้เข้าแข่งขันรอบเพชร

ยอดมงกุฎ (รอบที ่ 3) ส่วนลำดับที ่ 11–50 จะได้ร ับรางว ัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อม               

เกียรติบัตร ลำดับที่ 51–100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร 

รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนลำดับ 1 -10 ของแต่ละระดับชั้นเข้าแข่งขันแบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านประวัติศาสตร์  

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดการแข่งขัน 
	

หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
	



 

 
 

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แข่งขันแต่ละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 3 และระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

 เวลา 07.00 – 08.30 น. เริ่มลงทะเบียน 

รอบเจียระไนเพชร 

เวลา 09.00 - 10.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

เวลา 09.00 - 10.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

รอบเพชรยอดมงกุฎ  

 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่  

 โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

 

 
 

รางวัลทุนการศึกษาแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร เหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา

10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร เหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา

10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร 

 

 

เวลาและสถานที่การแข่งขัน 
	

รางวัลและทุนการศึกษา 
	



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 – 3 

 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร เหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา

10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 

 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เหรียญทอง (ทองคำแท้) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร 

รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ของโรงเรียน 

 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาทพร้อมโล ่

 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาทพร้อมโล ่

 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาทพร้อมโล่ 
 

เกียรติบัตรครูจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ดีเด่น 

 ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 – 10 จะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก 
 

เกียรติบัตรผู้ปกครองสนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขัน 

 ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 - 10 จะรับเกียรติบัตรสนับสนุนการแข่งขัน 

 

หมายเหต ุ

 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตรทุกคน ครูผู้ควบคุมจะได้รับ

เกียรติบัตรและโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึก 

 

 

 

 


