
 

1 

 

                  ระดบัประถมศกึษา - ระดบัมธัยมศกึษา 

 

       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบั มลูนิธริ่มฉตัร กระทรวงศกึษาธกิารสมาคมประกนัชวีติไทย มลูนิธสิ านกังาน 
ทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์จดัโครงการแขง่ขนัเศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ ครัง้ที ่7 ประจ าปีการศกึษา 2558 โดยม ี
วตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนระดบัประถม มธัยม และอุดมศกึษาทีส่นใจเรื่องเศรษฐศาสตร ์การเงนิสว่นบุคคลและ 
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมเีวทใีนการพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง จงึขอเชญิชวนนกัเรยีนระดบัชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่1 – มธัยมศกึษาปีที ่6 สมคัรเขา้ร่วมแขง่ขนั เศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ ครัง้ที ่ 7 ชงิทุนการศกึษา และทุนศกึษา  ดู
งานต่างประเทศ รวมมลูค่ากว่า 1,000,000 บาท รายละเอยีดดงันี้ 
1. การสมคัรแข่งขนั  
    1.1 รบัสมคัรตัง้แต่วนัที ่16 มถุินายน – 5 สงิหาคม พ.ศ. 2558 
    1.2 สอบแข่งขนั : วนัท่ี 22 - 23 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒ ถนนสคุนธสวสัดิ ์เขตลาดพรา้วกรุงเทพฯ 
            ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-3 และระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 สอบแขง่ขนัในวนัเสารท์ี ่22 สงิหาคม 2558 

 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 สอบแขง่ขนัในวนัอาทติยท์ี ่23 สงิหาคม 2558 
    1.3 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี ่โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี    

เลขที ่29 ซอยสคุนธสวสัดิ ์3 ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230    
           โทรศพัท ์02-570-9941, 02-907-7910, 02-907-7911 ต่อ 132, 138 หรอื 088-020-6439 (ในเวลาราชการ) 
 

2. วิธีการสมคัรเข้าแข่งขนั 
    โรงเรยีนสามารถสง่ตวัแทนนกัเรยีนเขา้แขง่ขนัไดร้ะดบัชัน้ละไม่เกนิ 5 คน ผ่านช่องทางต่างๆ (เลอืกทางใดทางหนึ่งเท่านัน้) 
    2.1 สมคัรทางเวบ็ไซต ์เขา้เวบ็ไซต ์www.set.or.th/phetecon หรอื www.sw2.ac.th ท าการสมคัรเขา้แขง่ขนัโดยกรอก 
         ขอ้มลูผูเ้ขา้แขง่ขนัลงในระบบลงทะเบยีนใหค้รบถว้น และพมิพแ์บบฟอรม์การสมคัรเขา้แขง่ขนัจากหน้าเวบ็ไซต ์ให ้
         ผูอ้ านวยการโรงเรยีน (หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูอ้ านวยการ) ลงนามในใบสมคัร และเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อน ามา 
         ยื่น ณ จุดลงทะเบยีนในวนัสอบแขง่ขนั (รบัสมคัรระหว่างวนัที ่16 มถุินายน –   5 สงิหาคม 2558 เท่านัน้) 
    2.2 สมคัรทางโทรสาร : กรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรใหค้รบถว้น และสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรมาที ่FAX No.: 02-570-9981  
         ภายหลงัจากสง่ FAX แบบฟอรม์ใบสมคัรเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งโทรตดิต่อเจา้หน้าที ่(ตามเบอรโ์ทรศพัทต์ามขอ้ 1.3)  
         ภายในวนัและเวลาราชการ ก่อนสิน้สดุก าหนดวนัรบัสมคัรทีร่ะบุเท่านัน้ (รบัสมคัรระหว่างวนัที ่16 มถุินายน – 10     
         กรกฎาคม 2558 เท่านัน้) 
    2.3 สมคัรทางไปรษณีย ์: กรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรใหค้รบถว้น และใหผู้อ้ านวยการโรงเรยีน (หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
         จากผูอ้ านวยการ) ลงนามในใบสมคัร และน าสง่ใบสมคัรทางไปรษณีย ์แบบลงทะเบยีน หรอื EMS และถ่ายส าเนาใบ 
         สมคัรเกบ็ไวเ้พื่อน ามาลงทะเบยีนในวนัสอบแขง่ขนั โดยสง่มาที ่: กลุ่มบรหิารวชิาการ ม.ปลาย โรงเรยีนสตรวีทิยา ๒   
         ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี เลขที ่29 ซอยสคุนธสวสัดิ ์3 ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวงลาดพรา้ว  
         เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 (วงเลบ็มุมซองว่า “โครงการแขง่ขนัเศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ) หลงัจากสง่ 
         ใบสมคัรแลว้ ตอ้งโทรตดิต่อเจา้หน้าที ่(ตามเบอรโ์ทรศพัทต์ามขอ้ 1.3) ภายในวนัและเวลาราชการ ก่อนสิน้สดุก าหนด 
         วนัรบัสมคัรเท่านัน้ (รบัสมคัรระหว่างวนัที ่16 มถุินายน – 10 กรกฎาคม 2558 เท่านัน้ ยึดวนัประทบัตราไปรษณีย ์
           เป็นส าคญั) 
    2.4 การสมคัรในขอ้ 2.2 และ 2.3 จะถอืว่าเสรจ็สิน้สมบรูณ์กต่็อเมื่อครผููร้บัผดิชอบทีส่ง่นกัเรยีนเขา้แขง่ขนัไดร้บัขอ้ความ   

     SMS ยนืยนัการรบัสมคัรจากโรงเรยีนสตรวีทิยา ๒  
    2.5 แบบฟอรม์ใบสมคัรทีผู่อ้ านวยการโรงเรยีน (หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายลงนาม) พรอ้มประทบัตราโรงเรยีนบรเิวณทีล่งนาม      

http://www.sw2.ac.th/


 

 

   มายื่นเพื่อลงทะเบยีนในวนัสอบแขง่ขนั (ส าหรบัการสมคัรทางโทรสารและไปรษณีย ์ใหน้ าขอ้ความ SMS มาแสดงดว้ย) 
 

                             ทุกโรงเรียนทีส่่งเอกสารการสมคัรแล้วต้องเข้าไปตรวจสอบรายชือ่ผูมี้สิทธิเ์ข้าสอบ 

ทางเวบ็ไซตไ์ด้ที ่www.set.or.th/phetecon  หรือ www.sw2.ac.th 
ตัง้แต่วนัที ่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 

 
3. รายละเอียดการแข่งขนั  
     3.1 คณุสมบติัของผูเ้ข้าแข่งขนั  
        1. เป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ทีส่มคัรเขา้แขง่ขนัในปีการศกึษา 2558 (ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 - 
           มธัยมศกึษาปีที ่6 หรอืเทยีบเท่า) ของโรงเรยีนทุกสงักดัทัว่ประเทศ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นเศรษฐศาสตร ์
        2. นกัเรยีนมสีญัชาตไิทย และเป็นตวัแทนทีผ่่านการคดัเลอืกจากโรงเรยีน และผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอืผูม้อี านาจ 
           ใหก้ารรบัรอง 

3.2 หลกัเกณฑก์ารแข่งขนั 
         1. การแขง่ขนัเศรษฐศาสตรเ์พชรยอดมงกุฎ ระดบัประถมศกึษา – มธัยมศกึษา เป็นการแข่งขนัประเภทบุคคล 
         2. การแขง่ขนัแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คอืระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-3, ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6, ระดบัชัน้ 
               มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 และระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
         3. โรงเรยีนทุกสงักดัสามารถสง่นกัเรยีนเขา้แขง่ขนัไดทุ้กระดบั ระดบัชัน้ละไม่เกนิ 5 คน โดยมผีูบ้รหิารสถานศกึษา 
            รบัรอง  
 
 
หมายเหต ุ: นักเรียนท่ีเข้าแข่งขนัต้องมาในนามตวัแทนของโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขนั 

      ได้ระดบัชัน้ละไม่เกิน 5 คน เท่านัน้ ทัง้น้ี หากเกิดกรณีท่ีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขนัเกินกว่าน้ี     
       ฝ่ายจดัการแข่งขนัขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิผูเ้ข้าแข่งขนัท่ีสมคัรมาทีหลงั 
  
 

4. รปูแบบการแข่งขนั 
     การแข่งขนัแบง่ออกเป็น 3 รอบ ดงัน้ี 
     รอบท่ี 1 : รอบคดัเลือกเพชร ใหโ้รงเรยีนคดัเลอืกนกัเรยีนสง่เขา้แขง่ขนัระดบัชัน้ละไม่เกนิ 5 คน 
     รอบท่ี 2 : รอบเจียระไนเพชร ใหน้กัเรยีนจากรอบที ่1 ทุกคนเขา้แขง่ขนัท าแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร ์
                 ในช่วงเชา้โดยคณะกรรมการคดัเลอืกจะจดัล าดบัคะแนนสงูสดุและรองลงมาตามล าดบัโดยผูท้ีส่อบไดค้ะแนนสงูสดุ 
                 ล าดบัที ่1-10 ของแต่ละระดบัชัน้ จะไดค้ดัเลอืกใหเ้ขา้แขง่ขนัรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบท่ี 3)  ล าดบัท่ี 11-50 

       ไดร้บัทุนการศกึษา 1,000 บาท และ ล าดบัที ่51-100 ไดร้บัรางวลัผ่านเกณฑ ์ไดร้บัเกยีรตบิตัร 
รอบท่ี 3 : รอบเพชรยอดมงกฎุ การแขง่ขนัรอบเพชรยอดมงกุฎเป็นการแขง่ขนัในระดบัเขม้ขน้เพื่อเฟ้นหานกัเรยีนทีม่คีวาม                  
             รูค้วามสามารถดา้นเศรษฐศาสตร ์ซึง่นกัเรยีนทีจ่ะเป็นสดุยอดนกัเศรษฐศาสตรท์ีจ่ะไดร้บัรางวลัชนะเลศิไดต้อ้ง 

                 แสดงความ เป็นเลศิทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ซึง่จะตอ้งมทีัง้ความรูแ้ละทกัษะในการน าเสนอความรูท้ีต่นเองมอีอกมา 
                 ไดอ้ย่างเป็นระบบและ เชื่อมโยง  
 
5. เน้ือหาหลกัสตูรท่ีใช้ในการสอบแข่งขนั 

   ความรูเ้ศรษฐศาสตรต์ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

http://www.set.or.th/phetecon
http://www.sw2.ac.th/
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   ความรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
  ความรูใ้นเน้ือหา “เงินทอง ของมีค่า” :คู่มอืการเรยีนการสอนสาระเศรษฐศาสตร(์การจดัการการเงนิสว่นบุคคล) 

            ** โรงเรียนท่ียงัไม่มีหนังสือชุด “เงินทอง ของมีค่า” สามารถ Download เน้ือหา เงนิทอง ของมคี่าในรปูแบบ 
  E-Learningไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.set.or.th/phetecon หรอืตดิต่อซือ้ ไดท้ี ่e-Mail: setfinmart@set.or.th  

 ความรูเ้รือ่งการประกนัชีวิต รายละเอยีดเน้ือหาตามขอ้มลูในหน้าเวบ็ไซต ์www.tlaa.org 
 
 
 

 
 

 
6. รางวลัการแข่งขนั 

รางวลั 

ระดบัประถมศึกษา (ประถมต้น - ประถมปลาย) ระดบัมธัยมศึกษา (มธัยมต้น - มธัยมปลาย) 
(ประเภทบคุคล) (ประเภทบคุคล) 

จ านวน รายละเอียดรางวลั จ านวน รายละเอียดรางวลั 

รางวลัชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

  1 รางวลั  

1.ถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมาร ี(ระดบัประถมปลาย) 
2. เหรยีญทองค าแทห้นกั 1 บาท 

1 รางวลั  

1. ถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
   สยามบรมราชกุมาร ี(ระดบัมธัยมปลาย) 
2. เหรยีญทองค าแทห้นกั 1 บาท 

     3. ทุนการศกึษา 10,000 บาท 3. ทุนการศกึษา 10,000 บาท 
  4. โล่รางวลั และเกยีรตบิตัร 4. โล่รางวลั และเกยีรตบิตัร 

  
 5. ทุนการศกึษาดงูานต่างประเทศ  

   (รวมครทูีป่รกึษา 1 ท่าน)  
    
รางวลัรองชนะเลิศ 

1 รางวลั  

1. เหรยีญเงนิ 

1 รางวลั  

1. เหรยีญเงนิ 
เหรียญเงิน 2. ทุนการศกึษา 7,000 บาท 2. ทุนการศกึษา 7,000 บาท 

  3. โล่รางวลัและเกยีรตบิตัร 3.โล่รางวลัและเกยีรตบิตัร 

    
4. ทุนการศกึษาดงูานต่างประเทศ  
   (รวมครทูีป่รกึษา 1 ท่าน) 

รางวลัรองชนะเลิศ 

1 รางวลั  

1. เหรยีญทองแดง 

1 รางวลั  

1. เหรยีญทองแดง 
เหรียญทองแดง 2. ทุนการศกึษา 5,000 บาท 2. ทุนการศกึษา 5,000 บาท 

  3. โล่รางวลัและเกยีรตบิตัร 3. โล่รางวลัและเกยีรตบิตัร 

    
4. ทุนการศกึษาดงูานต่างประเทศ  
   (รวมครทูีป่รกึษา 1 ท่าน)  

รางวลัชมเชย 
7 รางวลั  

1. ทุนการศกึษา 2,000 บาท 
7 รางวลั  

1. ทุนการศกึษา 2,000 บาท 
เพชรยอดมงกฎุ 2. เกยีรตบิตัร  2. เกยีรตบิตัร  

รางวลัชมเชย 40 รางวลั  
1. ทุนการศกึษา 1,000 บาท 

40 รางวลั  
1. ทุนการศกึษา 1,000 บาท 

2. เกยีรตบิตัร  2. เกยีรตบิตัร  
รางวลัผา่นเกณฑ์ 

50 รางวลั  1. เกยีรตบิตัร  50 รางวลั  3. เกยีรตบิตัร  

  

http://www.set.or.th/phetecon
mailto:setfinmart@set.or.th
http://www.tlaa.org/


 

 

 หมายเหตุ:  
 
1.  โรงเรยีนทีน่กัเรยีนไดร้บัรางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง รางวลัรองชนะเลศิเหรยีญเงนิ และรางวลัรองชนะเลศิเหรยีญทองแดง 
    จะไดร้บัโล่ เงนิรางวลั และสือ่ความรูจ้กัตลาดหลกัทรพัยฯ์               
2.  ครแูละผูป้กครองของนกัเรยีนทีเ่ขา้แขง่ขนัรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที ่3) จะไดร้บัเกยีรตบิตัร และสือ่ความรูจ้ากตลาด    
    หลกัทรพัยฯ์ 
3.  นกัเรยีนทีเ่ขา้แขง่ขนั และครทูุกคนจะไดร้บัเหรยีญทีร่ะลกึและเกยีรตบิตัร  
 
 

 

             ติดตามรายละเอียดการแข่งขนัเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.set.or.th/phetecon , www.sw2.ac.th , www.tlaa.org ,    
                                                                                      www.sufficiencyeconomy.org, www.romchatra.com   

http://www.set.or.th/phetecon
http://www.sw2.ac.th/
http://www.tlaa.org/
file:///C:/Users/nopphakao/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FV1J6NRB/sufficiencyeconomy.org
http://www.romchatra.com/

