
 
 
 
 
 

ระเบียบการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่  2 
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ปีการศึกษา  2562 

---------------------------- 
1.  การสมัครแข่งขัน 

 1.1 ก าหนดการรับสมัคร   
  รับสมัครตั้งแต่วันที่  26 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2562  โดยขอระเบียบการและใบสมัครได้ที่ 
โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 02-226-3071 ต่อ 104 , 02-226-1634 หรือ Download ระเบียบการ
แข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.rb.ac.th และ http://www.romchatra.com 

 1.2 การส่งใบสมัคร   
  ส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2562  โดยสามารถส่ง
ไดช้่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 
  1.2.1 กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.rb.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัคร  
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน น ามายื่นในวันรายงานตัวเพ่ือแสดงหลักฐาน 
   ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2562) 

1. เข้าเว็บไซต์ http://www.rb.ac.th คลิกที่โลโก้โครงการหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม   
เพชรยอดมงกุฎเพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์โครงการและท าการรับสมัครเข้าแข่งขันโดยการกรอกข้อมูลผู้เข้าแข่งขันลงใน 
ระบบลงทะเบียน 
   2.  พิมพ์ใบสมัครเพ่ือยืนยันการสมัครเข้าแข่งขันจากหน้าเว็บไซต์และให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียน เพ่ือน ามายื่นในวันแข่งขัน 
  1.2.2 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ  
เลขท่ี 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 และวงเล็บมุมซองว่า 
“หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ” (ส่งใบสมัครไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ดูจากวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์) 
  1.2.3 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 พร้อมลงลายมือชื่อส่งใบสมัครได้ที่ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

http://www.romchatra.com/
http://www.rb.ac.th/
http://www.rb.ac.th/
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  หมายเหตุ   
  1. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียน  
  2. การกรอกใบสมัครข้อความกรุณากรอกด้วยตัวพิมพ์ เท่านั้น 
  3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะยึดตามข้อมูลครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนแจ้งแก้ไข ภายในวันที่ 20 
ตุลาคม 2562  
  4. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คนเท่านั้น กรณีที่โรงเรียน 
ส่งนักเรียนเกินกว่านี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครมาทีหลัง 

 1.3 การประกาศรายช่ือผู้สมัคร   
  โรงเรียนวัดราชบพิธจะด าเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่สมัคร
เข้าแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rb.ac.th ใน วันที่ 25 ตุลาคม 2562 และให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมให้เรียบร้อย หรือติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทีส่ านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 02-226-3071 ต่อ 104 , 02-226-1634 
  2. กรณีมีการแก้ไขรายชื่อ การเปลี่ยนแปลงครูผู้ควบคุมหรือนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน กรุณาเข้า
ไปแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rb.ac.th ใน วันที่ 30 ตุลาคม 2562  และจะประกาศรายชื่ออีกครั้ง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (หลังเวลาที่ก าหนดแล้วจะถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2562   
ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ  ดังนี้ 
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3   
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3   
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6    
 2.2  ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองในใบสมัครและ
ประทับตราโรงเรียน (ตามรายละเอียดในใบสมัคร) 
 2.3 นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียนที่ติดรูปถ่ายหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 

3.  หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 3.1 การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล 
 3.2  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3   
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3   
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6   
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 3.3  โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ระดับ ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน  
และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองและประทับตราโรงเรียน 
 3.4  ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนสามารถส่งรายชื่อได้โรงเรียนละ 2 คน  
 3.5  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้ 

  3.5.1  รอบคัดเลือกเพชร (รอบท่ี 1)  ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขันทุกระดับชั้นละ 
ไม่เกิน 5 คน  

  3.5.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบท่ี 2) ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากรอบที่ 1 เข้าแข่งขัน 
ท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (ใช้ดินสอตั้งแต่ 2B ขึ้นไป)  
โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะจัดล าดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามล าดับ ระดับชั้นละ 100 คน  
เพ่ือรับรางวัลและทุนการศึกษา ดังนี้ 
   1)  ล าดับที่  1 – 10 ของแต่ละระดับชั้น จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบ 
เพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)   
   2)  ล าดับที่  11 - 50 จะได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา ทุนละ  1,000  บาท  พร้อม
เกียรติบัตร 
   3)  ล าดับที่ 51 - 100 คน จะได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์เป็นเกียรติบัตร 

  3.5.3  รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบท่ี 3) นักเรียนที่เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ เป็นนักเรียนที่สอบได้
คะแนนล าดับที่ 1 – 10 จากรอบที่ 2 ของทุกระดับชั้น ต้องแสดงความสามารถด้านหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
ซึ่งเน้นการวิเคราะห์และการน าไปปฏิบัติ คณะกรรมการจะจัดล าดับคะแนนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดและ
รองลงมาตามล าดับ เพ่ือรับรางวัลและทุนการศึกษาดังนี้ 
   1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ตอนปลาย) จะได้รับ 
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เหรียญทอง(ทองค าแท้)  ทุนการศึกษา 10,000 บาท  และเกียรติบัตร 
   2)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ตอนต้น) , ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ตอนปลาย) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ตอนต้น) จะได้รับถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร  
เหรียญทอง(ทองค าแท้)  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.  เวลาและสถานที่ในการแข่งขัน 
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 วันเสาร์ที่   9  พฤศจิกายน  2562  แข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  

 วันอาทิตย์ที่  10  พฤศจิกายน  2562  แข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

 สถานที่ในการแข่งขัน  โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

5.  รางวัลและทุนการศึกษาแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 

 5.1 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จ านวน 1 รางวัล (รอบเพชรยอดมงกุฎ) 
  5.1.1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   1) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
   สยามบรมราชกุมารี 
   2) เหรียญทอง(ทองค าแท้)  
   3) ทุนการศึกษา 10,000 บาท  
   4) เกียรติบัตร 
  5.1.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   
   1) ถ้วยรางวัลมูลนิธิร่มฉัตร 
   2) เหรียญทอง(ทองค าแท้)  
   3) ทุนการศึกษา 10,000 บาท  
   4) เกียรติบัตร 
 5.2 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จ านวน 1 รางวัล (รอบเพชรยอดมงกุฎ) 
   1) โล่รางวัล  
   2) เหรียญเงิน 
   3) ทุนการศึกษา 7,000 บาท       
                         4) เกียรติบัตร 
 5.3 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จ านวน 1 รางวัล  (รอบเพชรยอดมงกุฎ) 
   1) โล่รางวัล  
   2) เหรียญทองแดง 
   3) ทุนการศึกษา 5,000 บาท       
                        4) เกียรติบัตร   
 5.4 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จ านวน 7 รางวัล  (รอบเพชรยอดมงกุฎ)  
   1) ทุนการศึกษา 2,000 บาท  
                        2) เหรียญชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 
   3) เกียรติบัตร           
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 5.5 รางวัลชมเชย จ านวน 40 รางวัล  (รอบเจียระไนเพชร) 
   1) ทุนการศึกษา 1,000 บาท  
                        2) เหรียญชมเชย 
   3) เกียรติบัตร 
 5.6 รางวัลผ่านเกณฑ์ จ านวน 50 รางวัล  (รอบเจียระไนเพชร) 
   1) เกียรติบัตร 
 หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตรทุกคน 
                         ครูที่พานักเรียนมาแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร  โรงเรียนได้รับเหรียญที่ระลึก  

6.  รางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของโรงเรียน 
 6.1 สถานศึกษาท่ีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน และรางวัล
รองชนะเลิศเหรียญทองแดง จะได้รับโล่รางวัล 
 6.2  ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ล าดับที่ 1-10  
จะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร 
 6.3  ผู้ปกครองที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตร 
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7.  ก าหนดการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ  
ก าหนดการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา  2562 

วันที่   9 - 10  พฤศจิกายน  2562  ณ  โรงเรียนวัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 
การแข่งขันของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ตอนต้น) 

และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 (ตอนปลาย) 
 

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. 

 

- นักเรียนที่เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงทะเบียน 
- แข่งขันความสามารถด้านหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมโดยการท าแบบทดสอบ  
  รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 
- ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 
- แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ล าดับที่ 1-10 ความสามารถ 
  ด้านหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การวิเคราะห์และการน าไปปฏิบัติ  
- พิธีเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร              
  รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ดังนี้ 
        รางวัลชมเชย ล าดับที ่11-50  
        รางวัลผ่านเกณฑ์ ล าดับที่ 51-100  
- ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ  
- พิธีปิดและมอบรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร รอบเพชรยอดมงกุฎ  
  (รอบที่ 3) 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
การแข่งขันของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ตอนต้น) 

และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (ตอนปลาย) 
 

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. 

 

- นักเรียนที่เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงทะเบียน 
- แข่งขันความสามารถด้านหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมโดยการท าแบบทดสอบ  
  รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 
- ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) 
- แข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ล าดับที่ 1-10 ความสามารถ 
  ด้านหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การวิเคราะห์และการน าไปปฏิบัติ  
- พิธีเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร  
  รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ดังนี้ 
        รางวัลชมเชย ล าดับที ่11-50  
        รางวัลผ่านเกณฑ์ ล าดับที่ 51-100  
- ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ  
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เวลา 16.30 น. - พิธีปิดและมอบรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร รอบเพชรยอดมงกุฎ  

  (รอบที่ 3) 

 


