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ระเบียบการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------การสมัครแข่งขัน
กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยขอระเบียบการได้ที่โรงเรียนสันติราษฎร์ -วิทยาลัย
เลขที่ ๓๓๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔-๔๙๙๐
ต่อ ๑๐๕ ,๑๐๗ หรือ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัคร ได้ที่ https//www.str.ac.th
การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เลขที่ ๓๓๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๕สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
๑. ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เลขที่ ๓๓๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๒. ดาวโหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล และประทับตราสถานศึกษา ส่งทางโทรสารหมายเลข
๐๒-๓๕๔-๔๙๙๘ (การกรอกใบสมัคร ขอความกรุณากรอกด้วยตัว พิมพ์ เท่านั้น)
๓. กรอกใบสมัคร และ ประทับตราสถานศึกษา ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงผู้อานวยการ
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เลขที่ ๓๓๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
(ส่งใบสมัครไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์ )
๔. ส่งใบสมัครทาง E-Mail : santirat@str.ac.th (ให้ตรวจสอบรายชื่อภายใน ๓ วันหลังจากส่งใบสมัคร
หมายเหตุ กรอกใบสมัคร ขอความกรุณากรอกด้วยตัวพิมพ์ เท่านั้น และให้ตรวจสอบรายชื่อภายใน ๓
วันหลังจากสมัครทุกช่องทาง
รายละเอียดการแข่งขัน
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๑. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขันในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของ
โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ดังนี้
๑.๑ นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
๑.๒ นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
๑.๓ นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
๑.๔ นักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือ ปวช.
๒. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง (ตามรายละเอียดในใบ
สมัคร)
หลักเกณฑ์การแข่งขัน
๑. การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล
๒. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับชั้นที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)ระดับชั้นที่ ๒
(ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ระดับชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ระดับชั้นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ หรือ ปวช.)
๓.โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง ๔ ระดับชั้นๆละไม่เกิน ๓ คน และมีผู้บริหาร
สถานศึกษารับรองและประทับตราสถาบัน
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๔. การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ดังนี้
รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ ๑)ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขัน ทุกระดับชั้นๆละไม่เกิน ๓ คน
รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ ๒) ให้นักเ รียนที่ได้รับคัดเลือกจากรอบที่ ๑เข้ารับการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านภาษาไทย (ใช้ดินสอตั้งแต่ 2B ขึ้นไป) คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลาดับคะแ นนสูงสุดและ
รองลงมาตามลาดับ ระดับชั้นละ ๑๐๐ คน เพื่อรับทุนการศึกษา ดังนี้
- ลาดับที่ ๑–๑๐ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ( รอบที่ ๓ )
- ลาดับที่ ๑๑–๕๐ จะได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษาทุนละ ๑,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรและเหรียญ
ที่ระลึก
- ลาดับที่๕๑-๑๐๐ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร
รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ ๓) นักเรียนที่เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ เป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนน ลาดับที่ ๑–
๑๐ จากรอบที่ ๒ มาทดสอบ โดยการแสดงความสามารถในการเขี ยนเรียงความ ทักษะการฟัง และ ทักษะการอ่าน
ร้อยกรอง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและจัดลาดั บคะแนนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และรองลงมา
ตามลาดับ เพื่อรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่
๔ – ๖) และรับทุนการศึกษาจากพระพรหมมังคลาจารย์
เวลาและสถานที่ในการแข่งขัน
สถานที่ในการแข่งขัน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เลขที่ ๓๓๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดยมีกาหนด ดังนี้
วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ แข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ แข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
รางวัลทุนการศึกษาแต่ละระดับชั้น ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง (ทองคาแท้)จานวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ รับโล่รางวัล เหรียญ
รางวัลเหรียญทอง(ทองคาแท้)และเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จานวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาทพร้อมโล่ รางวัล เหรียญ
รางวัลเหรียญเงินและเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จานวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐บาท พร้อมโล่ รางวัล เหรียญ
รางวัลเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จานวน ๗ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐บาท พร้อมเหรียญรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
และเกียรติบัตร
5. รางวัลชมเชย จานวน ๔๐ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร
6. รางวัลผ่านเกณฑ์สาหรับผู้ที่ได้ลาดับที่ ๕๑-๑๐๐ ได้รับเกียรติบัตร
7. สถานศึกษา ที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญ
ทองแดง จะได้รับรางวั
โล่ ล
8. ครูผู้สอนที่นักเรียนได้เข้แาข่งขันรอบเพชรยอดมงกุ(รอบที
ฎ ่๓) จะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร
9. ผู้ปกครอง ที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันรอบเพช
รยอดมงกุฎ(รอบที๓)่ จะได้รับเกียรติบัตร
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หมายเหตุ - นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเหรียญที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตร
- ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน จะได้รับเกียรติบและเหรี
ัตร ยญที่ระลึก
สถานที่รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รองชนะเลิศเหรียญเงิน และรองชนะเลิศเหรียญทองแดง รางวัลชมเชยเพชรยอด
มงกุฎ รางวัลชมเชย และรางวัลผ่านเกณฑ์ รับรางวัล ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน สันติราษฎร์ วิทยาลัย
กาหนดการแข่งขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
การแข่งขันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๓๐น.
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.–๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๓๐น.
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.– ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๓๐ น.

*นักเรียนที่เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงทะเบียน
* แข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ ๒ )
*ประกาศผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ ๒ )
*พิธีเปิดการแข่งขันและมอบทุนการศึกษารอบเจียระไนเพชร(รางวัลชมเชย
และรางวัลผ่านเกณฑ์)
*แข่งขันภาษาไทยรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่๓ )ทักษะการเขียนเรียงความ
*แข่งขันภาษาไทยรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่๓ )ทักษะการฟัง
*แข่งขันภาษาไทยรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่๓ ) ทักษะการอ่านร้อยกรอง
*ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ ๓ )
*พิธีปิดและมอบทุนการศึกษารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่๓ )
การแข่งขันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
*นักเรียนที่เข้าแข่งขันรายงานตัวและลงทะเบียน
* แข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ ๒)
* ประกาศผลรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ ๒)
* พิธีเปิดการแข่งขันและมอบทุนการศึกษารอบเจียระไนเพชร(รางวัลชมเชย
และรางวัลผ่านเกณฑ์)
*แข่งขันภาษาไทยรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ ๓) ทักษะการเขียนเรียงความ
*แข่งขันภาษาไทยรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ ๓) ทักษะการฟัง
*แข่งขันภาษาไทยรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่๓) ทักษะการอ่านร้อยกรอง
*ประกาศผลรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ ๓)
*พิธีปิดและมอบทุนการศึกษารอบเพชรยอดมงกุฎ

