ระเบียบการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ปีการศึกษา 2560
---------------------------1. การสมัครแข่งขัน
1.1 กำหนดการรับสมัคร
รับ สมัค รตั้งแต่วัน ที่ 1 กัน ยายน – 31 ตุล าคม 2560 โดยขอระเบีย บการและใบสมัค รได้ท ี่
โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สำนักงานบริห ารวิชาการ โทร. 02-226-3071-72 ต่อ 104 , 02-226-1634 หรือ Download ระเบียบการ
แข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.rb.ac.th และ http://www.romchatra.com
1.2 การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 โดยสามารถส่งได้
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1.2.1 กรอกข้อ มูล สมัค รออนไลน์ผ ่า นเว็บ ไซต์ http://www.rb.ac.th พร้อ มทั้งพิม พ์ใบสมัค ร
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน นำมายื่นในวันรายงานตัวเพื่อแสดงหลักฐาน
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
1. เข้าเว็บไซต์ http://www.rb.ac.th คลิกที่โลโก้โครงการพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ
เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์โครงการและทำการรับสมัครเข้าแข่งขันโดยการกรอกข้อมูลผู้เข้าแข่งขันลงในระบบลงทะเบียน
2. พิม พ์ใ บสมัค รเพื่อ ยืน ยัน การสมัค รเข้า แข่ง ขัน จากหน้า เว็บ ไซต์ และให้ผ ู้บ ริห าร
สถานศึกษาลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียน เพื่อนำมายื่นในวันแข่งขัน
1.2.2 ส่งใบสมัค รทางไปรษณีย ล์ งทะเบีย น จ่าหน้าซองถึงผู้อ ำนวยการโรงเรีย นวัด ราชบพิธ
เลขที่ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 และวงเล็บมุมซองว่า
“การแข่ง ขัน พระพุท ธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ” (ส่ง ใบสมัค รไม่เกิน วัน ที่ 31 ตุล าคม 2560 ดูจ ากวัน ที่
ประทับตราไปรษณีย์)
1.2.3 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 พร้อมลงลายมือชื่อส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานบริหารการเงิน สินทรัพย์
และบุคคล ฝ่ายงานสารบรรณ
หมายเหตุ
1. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียน
2. การกรอกใบสมัครข้อความกรุณากรอกด้วยตัวพิมพ์ เท่านั้น
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะยึดตามข้อมูลครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนแจ้งแก้ไข
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
4. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้ระดับ ชั้น ละไม่เกิน 5 คนเท่านั้น กรณีท ี่โรงเรียน
ส่งนักเรียนเกินกว่านี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครมาทีหลัง
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1.3 การประกาศรายชื่อผูส้ มัคร
โรงเรียนวัดราชบพิธจะดำเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่สมัคร
เข้าแข่งขัน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rb.ac.th และให้ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมให้เรียบร้อย หรือติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 02-226-3071-72 ต่อ 104 , 02-226-1634
2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้ควบคุมหรือนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน กรุณาแจ้งภายใน 3 วัน
หลังจากตรวจสอบรายชื่อ (หลังเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6
2.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองในใบสมัครและ
ประทับตราโรงเรียน (ตามรายละเอียดในใบสมัคร)
2.3 นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำนักเรียนที่ติดรูปถ่ายหรือบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล
3.2 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6
3.3 โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ระดับ ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน และมี
ผู้บริหารสถานศึกษารับรองและประทับตราโรงเรียน
3.4 ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนสามารถส่งรายชื่อได้โรงเรียนละ 2 คน
3.5 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
3.5.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขันทุกระดับชั้นละ
ไม่เกิน 5 คน
3.5.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากรอบที่ 1 เข้าแข่งขัน
ทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านพระพุทธศาสนา (ใช้ดินสอตั้งแต่ 2B ขึ้นไป) โดยคณะกรรมการคัดเลือก
จะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ระดับชั้นละ 100 คน เพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา ดังนี้
1) ลำดับ ที่ 1 – 10 ของแต่ล ะระดับ ชั้น จะได้ร ับ การคัด เลือ กให้เ ข้า แข่ง ขัน รอบ
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)
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2) ลำดับที่ 11 - 50 จะได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร
3) ลำดับที่ 51 - 100 คน จะได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์เป็นเกียรติบัตร
3.5.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนที่เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ เป็นนักเรียนที่สอบได้
คะแนนลำดับที่ 1 – 10 จากรอบที่ 2 ของทุกระดับชั้น ต้องแสดงความสามารถด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเน้น
หลัก การปฏิบ ัต ิ และ การนำไปปฏิบ ัต ิ คณะกรรมการจะจัด ลำดับ คะแนนนัก เรีย นที่ได้ค ะแนนสูงสุด และ
รองลงมาตามลำดับ เพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษาดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ตอนปลาย) จะได้รับ
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญทอง(ทองคำแท้)
ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร
2) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ตอนต้น) , ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ตอนปลาย) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ตอนต้น) จะได้รับถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร
เหรียญทอง(ทองคำแท้) ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ทุกระดับชั้น จะได้รับโล่รางวัล เหรียญเงิน
ทุนการศึกษา 7,000 บาท และเกียรติบัตร
4) รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ทุกระดับชั้น จะได้รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา
5,000 บาท และเกียรติบัตร
5) รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุกระดับชั้นจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และ
เกียรติบัตร

4. เวลาและสถานทีใ่ นการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 แข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 – 6
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 แข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 – 6
สถานที่ในการแข่ง ขัน โรงเรีย นวัด ราชบพิธ เลขที่ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

5. รางวัลและทุนการศึกษาแต่ละระดับชั้น ดังนี้
5.1 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล (รอบเพชรยอดมงกุฎ)
5.1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2) เหรียญทอง(ทองคำแท้)
3) ทุนการศึกษา 10,000 บาท
4) เกียรติบัตร
5.1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1) ถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร
2) เหรียญทอง(ทองคำแท้)
3) ทุนการศึกษา 10,000 บาท
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5.2

5.3

5.4

5.5

4) เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล (รอบเพชรยอดมงกุฎ)
1) โล่รางวัล
2) เหรียญเงิน
3) ทุนการศึกษา 7,000 บาท
4) เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล (รอบเพชรยอดมงกุฎ)
1) โล่รางวัล
2) เหรียญทองแดง
3) ทุนการศึกษา 5,000 บาท
4) เกียรติบัตร
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จำนวน 7 รางวัล (รอบเพชรยอดมงกุฎ)
1) ทุนการศึกษา 2,000 บาท
2)เหรียญชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
3) เกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 40 รางวัล (รอบเจียระไนเพชร)
1) ทุนการศึกษา 1,000 บาท
2) เหรียญชมเชย
3) เกียรติบัตร

5.6 รางวัลผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 รางวัล (รอบเจียระไนเพชร)
1) เกียรติบัตร
หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตรทุกคน
ครูที่พานักเรียนมาแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก

6. รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาของโรงเรียน
6.1 สถานศึกษาที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน และรางวัล
รองชนะเลิศเหรียญทองแดง จะได้รับโล่รางวัล
6.2 ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลำดับที่ 1-10
จะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร
6.3 ผู้ปกครองที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร
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7. กำหนดการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ
กำหนดการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00 น. – 08.00 น.
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
เวลา 14.00 น.

เวลา 16.00 น.
เวลา 16.30 น.
วันที่ 24 ธันวาคม 2560
เวลา 07.00 น. – 08.00 น.
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
เวลา 14.00 น.

เวลา 16.00 น.
เวลา 16.30 น.

การแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ตอนต้น)
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ตอนปลาย)
- นักเรียนที่เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงทะเบียน
- แข่งขันความสามารถด้านพระพุทธศาสนาโดยการทำแบบทดสอบ
รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)
- ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)
- แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลำดับที่ 1-10 ความสามารถด้าน
พระพุทธศาสนา การวิเคราะห์หลักธรรมและการนำไปปฏิบัติ
- พิธีเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ดังนี้
 รางวัลชมเชย ลำดับที่ 11-50
 รางวัลผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 51-100
- ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ
- พิธีปิดและมอบรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร รอบเพชรยอดมงกุฎ
(รอบที่ 3)
การแข่งขันของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ตอนต้น)
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ตอนปลาย)
- นักเรียนที่เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงทะเบียน
- แข่งขันความสามารถด้านพระพุทธศาสนาโดยการทำแบบทดสอบ
รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)
- ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)
- แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลำดับที่ 1-10 ความสามารถด้าน
พระพุทธศาสนา การวิเคราะห์หลักธรรมและการนำไปปฏิบัติ
- พิธีมอบรางวัล ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2)
ดังนี้
 รางวัลชมเชย ลำดับที่ 11-50
 รางวัลผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 51-100
- ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ
- พิธมี อบรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)

