ครั้งที่ 11

ระเบียบการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11 ปี 2562
(ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)
*************************************************************************************************************************************************
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธริ ่มฉัตร สมาคมประกันชีวติ ไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
พันธมิตรอื่นๆ จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11 ประจาปี การศึกษา 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้
เยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา (หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และอุดมศึกษาทีส่ นใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคลและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเวทีในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเอง จึงขอเชิ ญชวนนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1–
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (หรือประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ) สมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครัง้ ที่ 11 ชิ งถ้วย
รางวัล ทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. การสมัครแข่งขัน
1.1 รับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1.2 สอบแข่งขัน วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 - 3 และระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 - 6 สอบแข่งขันในวันเสาร์ท่ี 24 สิงหาคม 2562
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 - 3 และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 - 6 (หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ท่ี 25 สิงหาคม 2562
1.3 สถานที่สอบแข่งขัน : โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
1.4 สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2570-9941, 0-2907-7910, 0-2907-7911 ต่อ 132, 138 หรือ 06-4037-7500 (ในเวลาราชการ)

2. วิ ธีการสมัครเข้าแข่งขัน
โรงเรียนสามารถส่งตัวแทนนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันได้ระดับชัน้ ละไม่เกิน 5 คน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
(โดยผูส้ มัครเข้าแข่งขันเลือกช่องทางการสมัครเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ งเท่านัน้ )
2.1 สมัครทางเว็บไซต์ เข้าเว็บไซต์ www.set.or.th/phetecon หรือ www.sw2.ac.th ทาการสมัครเข้าแข่งขันโดยดาเนินกรอกข้อมูล
ผูส้ มัครเข้าแข่งขันลงในระบบให้ครบถ้วนตามขัน้ ตอน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนดาเนินการส่ง เข้าสู่ระบบ (ผู้สมัครเข้า
แข่งขันต้องจดจาบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่ท่านสามารถกาหนดได้ด้วยตนเอง) และดาเนินการพิมพ์ใบสมัครเข้าแข่งขันจาก
หน้ า เว็บ ไซต์ น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรีย น (หรือ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายจากผู้อ านวยการ) ลงนามในใบสมัค ร พร้อ มประทับ
ตราโรงเรียนบริเวณทีล่ งนาม ทัง้ นี้ ผูส้ มัครต้องถ่ายสาเนาใบสมัครให้ครบตามจานวนผูส้ มัครของแต่ละระดับชัน้ เพื่อนามายื่น ณ
จุดลงทะเบียนในวันสอบแข่งขัน (รับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เท่านัน้ )
2.2 สมัครทางโทรสาร (FAX) กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน นาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน (หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจาก
ผูอ้ านวยการ) ลงนามในใบสมัคร พร้อมประทับตราโรงเรียนบริเวณทีล่ งนาม ทัง้ นี้ ผูส้ มัครแข่งขันต้องถ่ายสาเนาใบสมัครให้ครบ
ตามจานวนผูส้ มัครของแต่ละระดับชัน้ เพื่อนามายื่น ณ จุดลงทะเบียนในวันสอบแข่งขัน และนาส่งใบสมัคร (ฉบับตัวจริง) ที่
หมายเลข 0-2570-9981 ภายหลังจากส่ง FAX ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อ Confirm การส่ง FAX
(ตามเบอร์โทรศัพท์ตามข้อ 1.4) ภายในวัน และเวลาราชการ ก่อนสิน้ สุดกาหนดวันรับสมัครทีร่ ะบุเท่านัน้ (รับสมัครระหว่างวันที่ 16
พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เท่านัน้ )

2.3 สมัค รทางไปรษณี ย์ กรอกแบบฟอร์ม ใบสมัค รให้ค รบถ้ว น น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรีย น (หรือ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
ผู้อานวยการ) ลงนามในใบสมัคร พร้อมประทับตราโรงเรียนบริเวณที่ลงนาม ทัง้ นี้ ผู้สมัครต้องถ่ายสาเนาใบสมัครให้ครบตาม
จานวนผูส้ มัครของแต่ละระดับชัน้ เพื่อนามายื่น ณ จุดลงทะเบียน และนาส่งใบสมัคร (ฉบับตัวจริง) ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน
หรือ EMS โดยส่งมาที่ กลุ่มบริหารวิชาการ ม.ปลาย โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (วงเล็บมุมซองว่า “โครงการ
แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ”) หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ต้องโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ (ตามเบอร์โทรศัพท์ตามข้อ 1.4) ภายใน
วันและเวลาราชการ ก่อนสิน้ สุดกาหนดวันรับสมัครเท่านัน้ (รับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562เท่านัน้ โดย
ยึดวันประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ)
ทุกโรงเรียนทีส่ มัครเข้าแข่งขันทางอิ นเทอร์เน็ต และส่งเอกสารการสมัคร
ต้องตรวจสอบรายละเอียดของผูส้ มัครเข้าแข่งขันตามวันทีก่ าหนดดังนี้
วันที่ 5 สิ งหาคม 2562 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผูส้ มัครแข่งขัน ทางเว็บไซต์ได้ที ่ www.set.or.th/phetecon
หรือ www.sw2.ac.th และผูส้ มัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ดว้ ยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ (กรณีรายชื่อไม่ถูกต้อง)
วันที่ 14 สิ งหาคม 2562 ประกาศรหัสประจาตัวสอบ รายชื่อ ห้องสอบ สถานที่สอบ ผูม้ ีสิทธิ์ สอบแข่งขัน

3. รายละเอียดการแข่งขัน
3.1 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าแข่งขัน
1. เป็ นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ที่สมัครเข้าแข่งขันในปี การศึกษา 2562
(ระดับ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 – ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หรือ เทียบเท่ า) ของโรงเรียนทุกสัง กัด ทัวประเทศ
่
ที่มีค วามรู้
ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์
2. นักเรียนมีสญ
ั ชาติไทย และเป็ นตัวแทนทีผ่ ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา หรือผูม้ อี านาจให้การรับรอง
3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1. การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา เป็ นการแข่งขันประเภทบุคคล
2. การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3, ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6, ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 - 3 และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6
3. โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทุกระดับ ระดับชัน้ ละไม่เกิน 5 คน โดยมีผบู้ ริหารสถานศึกษารับรอง
หมายเหตุ : นักเรียนที่เข้าแข่งขันต้องมาในนามตัวแทนของโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้
ระดับชัน้ ละไม่เกิ น 5 คน เท่านัน้ ทัง้ นี้ หากเกิ ดกรณี ที่โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเกิ นกว่านี้ ฝ่ ายจัดการแข่งขัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ ทธิ์ ผเู้ ข้าแข่งขันที่สมัครมาทีหลัง

4. รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 : รอบคัดเลือกเพชร ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขันระดับชัน้ ละไม่เกิน 5 คน
รอบที่ 2 : รอบเจียระไนเพชร ให้นกั เรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์
ในช่วงเช้าโดยคณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลาดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลาดับโดยผูท้ ส่ี อบได้คะแนนสูงสุด
ลาดับที่ 1 - 10 ของแต่ละระดับชัน้ จะได้คดั เลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลาดับที่ 11 – 50
ได้รบั ทุนการศึกษา 1,000 บาท และลาดับที่ 51 - 100 ได้รบั รางวัลผ่านเกณฑ์ พร้อมได้รบั เกียรติบตั ร
รอบที่ 3 : รอบเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎเป็ นการแข่งขันในระดับเข้มข้นเพื่อเฟ้ นหานักเรียนทีม่ คี วาม
รูค้ วามสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ซึง่ นักเรียนทีจ่ ะเป็ นสุดยอดนักเศรษฐศาสตร์ท่จี ะได้รบั รางวัลชนะเลิศได้ตอ้ ง
แสดงความเป็ นเลิศทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึง่ จะต้องมีทงั ้ ความรูแ้ ละทักษะในการนาเสนอความรูท้ ต่ี นเองมีออกมา
ได้อย่างเป็ นระบบและเชื่อมโยง

5. เนื้ อหาหลักสูตรที่ใช้ในการสอบแข่งขัน
ความรูเ้ ศรษฐศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
ความรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
ความรูใ้ นเนื้ อหา “เงิ นทอง ของมีค่า” : คู่มอื การเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ (การจัดการการเงินส่วนบุคคล)
** โรงเรียนที่ยงั ไม่มีหนังสือชุด “เงิ นทอง ของมีค่า” สามารถ Download เนื้อหา “เงินทอง ของมีค่า” ในรูปแบบ
e-Learning ได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.set.or.th/phetecon หรือติดต่อเพื่อสังซื
่ อ้ ได้ท่ี e-Mail: setbook@set.or.th
ความรูเ้ รือ่ งการประกันชีวิต รายละเอียดเนื้อหาตามข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ www.tlaa.org

6. รางวัลการแข่งขัน
รางวัล

ระดับประถมศึกษา
(ประถมศึกษาตอนต้น - ประถมศึกษาตอนปลาย)
จานวน

รางวัลชนะเลิ ศ
เหรียญทอง
1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิ ศ
เหรียญเงิ น

รางวัลผ่านเกณฑ์

1. ถ้วยรางวัล
2. เหรียญทองคาแท้หนัก 1 บาท
3. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
4. เกียรติบตั ร

1. เกียรติบตั ร

50 รางวัล 1. เกียรติบตั ร

1 รางวัล

1. เหรียญทองแดง
2. ทุนการศึกษา 5,000 บาท
3. โล่รางวัล และเกียรติบตั ร

40 รางวัล
50 รางวัล

รายละเอียดรางวัล

1. ทุนการศึกษา 2,000 บาท
2. เหรียญรางวัลและเกียรติบตั ร
1. ทุนการศึกษา 1,000 บาท
2. เหรียญรางวัลและเกียรติบตั ร

1 รางวัล

7 รางวัล

จานวน

1. ถ้วยรางวัล
2. เหรียญทองคาแท้หนัก 1 บาท
3. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
1 รางวัล
4. เกียรติบตั ร
5. ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(รวมครูทป่ี รึกษา 1 ท่าน)
1. เหรียญเงิน
2. ทุนการศึกษา 7,000 บาท
1 รางวัล 3. โล่รางวัล และเกียรติบตั ร
4. ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(รวมครูทป่ี รึกษา 1 ท่าน)
1. เหรียญทองแดง
2. ทุนการศึกษา 5,000 บาท
1 รางวัล 3. โล่รางวัล และเกียรติบตั ร
4. ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(รวมครูทป่ี รึกษา 1 ท่าน)
1. ทุนการศึกษา 2,000 บาท
7 รางวัล
2. เหรียญรางวัลและเกียรติบตั ร
1. ทุนการศึกษา 1,000 บาท
40 รางวัล
2. เหรียญรางวัลและเกียรติบตั ร

1. เหรียญเงิน
2. ทุนการศึกษา 7,000 บาท
3. โล่รางวัล และเกียรติบตั ร

รางวัลรองชนะเลิ ศ
เหรียญทองแดง

รางวัลชมเชย
เพชรยอดมงกุฎ
รางวัลชมเชย

รายละเอียดรางวัล

ระดับมัธยมศึกษา
(มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย)

หมายเหตุ:
1. โรงเรียนทีน่ กั เรียนได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง
จะได้รบั โล่ เงินสนับสนุน และสือ่ ความรูจ้ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ครูและผูป้ กครองของนักเรียนทีเ่ ข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รบั เกียรติบตั ร และสือ่ ความรูจ้ าก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. นักเรียนทีเ่ ข้าแข่งขัน และครูทุกคนจะได้รบั เหรียญทีร่ ะลึก และเกียรติบตั ร
ติ ดตามรายละเอียดเพิ่มเติ มและสมัครได้ที่ www.set.or.th/phetecon , www.sw2.ac.th , www.tlaa.org , www.romchatra.com

