
ระเบยีบการแขงขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ครัง้ที่  11 
ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี 
และทุนการศึกษาสมเดจ็พระธีรญาณมุนี    เจาอาวาสวัดเทพศริินทราวาส 

ปการศึกษา  2557 
---------------------------- 

การสมัครแขงขัน 
 กําหนดการรับสมัคร  ตั้งแตวันที่  8  กันยายน – 20  ตุลาคม  2557    โดยขอระเบียบการ 
และใบสมัครไดที่ โรงเรียนเทพศิรินทร  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดเทพศิรินทร   เขตปอมปราบศัตรูพาย   
กรุงเทพมหานคร 10100 หรือ  Download  ระเบียบการแขงขัน และใบสมัครไดที่ http://www.debsirin.ac.th   
และ  http://www. romchatra.com 
                  การสงใบสมัคร   
 สงใบสมัครทางไปรษณีย   จาหนาซองถึงโรงเรียนเทพศิรินทร  1466  ถนนกรุงเกษม 
แขวงวัดเทพศิรนิทร   เขตปอมปราบฯ   กรุงเทพมหานคร  10100    ไมเกินวันที่  20  ตุลาคม  2557 
(โดยพิจารณาจากวนัประทบัตราไปรษณีย) 
   

รายละเอียดการแขงขัน 
 คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน  

1. ผูเขาแขงขันตองเปนนักเรียนในชวงชั้นที่สมัครเขาแขงขัน  คือเปนนักเรียนที่กําลังเรียน 
ในชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 - 3) ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4 - 6)  ชวงชั้นที่ 3                        
(มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3)  หรือ  ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) ในปการศึกษา 2557   ทุกสังกัดทั่วประเทศ  
 2.  ผูเขาแขงขันผานการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผูบริหารสถานศึกษารับรอง  
 

เง่ือนไข 
1.  การกรอกใบสมัคร  ใหกรอกดวยการพิมพ  

 2.  นักเรียนที่เขาสอบแขงขันจะตองมีบัตรประจําตัวนักเรียนที่ติดรูปถาย  
      แสดงแกกรรมการกํากับหองสอบ 
 3.  งด การเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน 
 4.  หามนําโทรศัพทมือถือ เขาหองแขงขัน 
เกณฑการแขงขัน 
 1.  การแขงขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎเปนการแขงขันประเภทบุคคล 
 2. การแขงขันแบงเปน 4 ชวงชั้น คือ ในชวงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปที่ 1 - 3) ชวงชั้นที่ 2 
(ประถมศึกษาปที่ 4 - 6) ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6)  
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 3.  โรงเรียนสามารถสงนักเรียนเขาแขงขันไดทั้ง 4 ชวงชั้น ชวงชั้นละไมเกิน 5 คน และมีผูบริหาร
สถานศึกษารับรอง (ตามรายละเอียดในใบสมัคร)  
 4.  การแขงขันแบงเปน 3 รอบ คือ 
  4.1  รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเขาแขงขัน ชวงชั้นละ 
ไมเกิน  5  คน  
  4.2  รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ใหนกัเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเขาแขงขันทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถดานพระพุทธศาสนา คณะกรรมการคัดเลอืกจะจัดลําดับคะแนนสูงสดุและ
รองลงมาตามลําดับ  ลําดับที่ 1 - 10  แตละชวงชั้นจะไดรบัการคัดเลอืกใหเขาแขงขันรอบเพชรยอดมงกุฎ  
(รอบที่ 3)  ลําดับรองลงมา  11 - 50 คน จะไดรับรางวัลชมเชยทุนการศึกษา  1,000  บาท  สวนผูทีผ่านเกณฑ
มาตรฐานการแขงขันลําดบัที่ 51 - 100 คน  จะไดรับเกียรติบัตร 
  4.3  รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนที่เขารอบเพชรยอดมงกุฎ ชวงชัน้ละ 10 
คน ตองแสดงความสามารถดานพระพุทธศาสนา ซึ่งเนนหลกัการปฏิบัต ิ การนําไปใชในการดํารงชีวิต โดยการ
ตอบปญหาบนเวที คณะกรรมการจะจดัลําดับคะแนนนกัเรียนที่ไดคะแนนสูงสุด และรองลงมาตามลําดับ 
เพ่ือรบัทุนการศึกษาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ  ทนุการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุน ี
 

ระยะเวลาและสถานท่ีใชในการแขงขัน 
 กําหนดแขงขนั     ชวงชั้นที่    1 - 2    แขงขนัวันเสารที่  1  พฤศจกิายน  2557 
             ชวงชั้นที่   3 - 4    แขงขนัวันอาทิตยที่  2  พฤศจกิายน  2557 
   ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร  ถนนกรุงเกษม  เขตปอมปราบฯ  กรุงเทพมหานคร 10100  
รางวัลทุนการศึกษาแตละชวงช้ัน ดงันี ้
 รางวัลชนะเลศิ เหรียญทอง (ทองคําแท)  ทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุน ๆ ละ  10,000 บาท 
พรอมโลและเกียรติบตัร 
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ทนุการศึกษา จาํนวน 1 ทุน ๆ ละ  7,000 บาท  
พรอมโลและเกียรติบตัร 
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ทุนการศึกษาจํานวน 1 ทนุ ๆ ละ   5,000  บาท  
พรอมโลและเกียรติบตัร 
 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท พรอมเกยีรติบัตร 
 รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา จํานวน 40 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลผานเกณฑ   จํานวน 50  รางวัล   ไดรับเกียรติบัตร 
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รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมพุทธศาสนาของโรงเรียน 
 สถานศึกษาที่นกัเรียนไดรับรางวัลทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ  และรางวัลรองชนะเลิศ 
จะไดรับโล   
 

กําหนดการแขงขันทุกชวงชั้น 
 วันเสารท่ี   1  พฤศจิกายน   2557  (ชวงช้ันท่ี  1,  2) 
 วันอาทิตยที่  2  พฤศจิกายน   2557  (ชวงช้ันท่ี  3,  4) 
  08.30 น.  รายงานตัวที่หองสอบ 
 09.00  –  10.00 น. แขงขันความสามารถดานพระพุทธศาสนาโดยการทําแบบทดสอบ 
    รอบเจียระไน เพชร  (รอบที่ 2)  
 13.00 น.   ประกาศผลรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 
 13.30 น.   แขงขันความสามารถดานพระพุทธศาสนา โดยการตอบปญหา 
    บนเวทีรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)  
 16.00 น.   ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) และมอบทุนการศึกษา 
    สมเด็จพระธีรญาณมุนี    เจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส 
 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


