
๑/๗ 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งท่ี ๓๕ 
ชิงโล่พระราชทานฯ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปัจจุบันนี้สภาพศีลธรรมในหมู่เยาวชนได้เสื่อมถอยลงไปอย่างมากอันเป็นผลกระทบมาจากความเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยีและการแผ่ขยายของอารยธรรมจากต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 
ยาเสพติด ปัญหาครอบครัว  ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอ่ืนๆ  อีกมากมาย และนับวันยิ่ งทวีความรุนแรงขึ้น  
การแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถท าให้ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน โดยปราศจากการพัฒนาศีลธรรมของเยาวชนควบคู่ไป
ด้วย 
 ดังนั้น ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จึงจัดท าโครงการตอบปัญหาธรรมะ       
“ทางก้าวหน้า” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ท าให้มีหลักในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้าง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งส่งผลให้ปัญหาดังกล่าว
นั้นลดน้อยลงไป และช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ท าให้ประเทศชาติมีความสงบสุข ร่มเย็นด้วยค าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ครู อาจารย์  เกิดความสนใจใฝ่หาความรู้ ใน

พระพุทธศาสนา 
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ครู อาจารย์ สามารถน าพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา  

สัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต อีกท้ังส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งจะท าให้เกิดความสงบ
ร่มเย็นในสังคม และท าให้สังคมไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งวัตถุและจิตใจที่มั่นคงถาวรตลอดไป 

๓. เป้าหมาย     นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ ทุกระดับชั้นการศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ     
๔.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานการศึกษาท่ัวประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
๔.๒ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

๕. วิธีการด าเนินการ 
๕.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษาท่ีสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ 
๕.๒ โรงเรียน สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รับหนังสือหรือสื่อที่เป็นเนื้อหาในการสอบ ไปกระจายให้กับผู้สมัครสอบ

ได้ศึกษา 
๕.๓ โรงเรียน สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม หรือชั่วโมงการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สมคัรสอบไดศ้ึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
๕.๔ ผู้สมัครสอบเข้าสอบตามศูนย์สอบในรอบต่างๆ 
๕.๕ ตรวจข้อสอบ จัดล าดับคะแนน และประกาศผลสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ 
๕.๖ โครงการมอบรางวัลคือ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา ของขวัญ ของที่ระลึก ให้กับผู้เข้าสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา 

อาจารย์ประสานงาน และผู้สนับสนุนโครงการของสถานศึกษานั้น 

๖. รูปแบบการจัดสอบ (เฉพาะรอบคัดเลือก) มี ๒ วิธี ดังนี้  
๖.๑  โรงเรียนจัดสอบภายในโรงเรียนเอง ด้วยระบบสอบปกติ โดยใช้ข้อสอบและกระดาษค าตอบ 
๖.๒  สอบผ่านระบบ Online ผ่านเว็บไซตใ์นโครงการฯ  
ทัง้นี้ โรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบ วิธีการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามแตค่วามพร้อมของโรงเรียน 
 



๒/๗ 
๗. ระดับการสอบท่ีจัดขึ้น 

รหัส ระดับการสอบ คุณสมบัติ 

๐๑ อนุบาล ๑ - ๓  นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ๓ 

๐๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ 

๐๓ ประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔ (ป.ต.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ 

๐๔ ประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ (ป.ป.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ 

๐๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ม.ต.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 

๐๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (ม.ป.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖, ปวช. หรือเทียบเท่า 

๐๗ อุดมศึกษา  (อ.ศ.)  นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

๐๘ นักเรียนทหาร - ต ารวจ (ท.ต.) นักเรียนทหาร - ต ารวจ ๔ เหล่าทัพ 

๐๙ ครูอาจารย์ (ค.อ.) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
๘. ก าหนดการด าเนินโครงการ  

ช่วงเวลา กิจกรรมการสอบ 
วันศุกร์ที ่๑ กรกฎาคม – วันจันทร์ที ่๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  สอบรอบคัดเลือกระดับประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ และ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖, ปวช. หรือเทียบเท่า 
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  สิ้นสุดการส่งรายชื่อ ทก.๕ปม. 

วันจันทร์ที ่๑ สิงหาคม – วันศุกร์ที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สอบระดับอนุบาล ๑-๓ และสอบระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ 

เดอืน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
(วัน และสถานที่สอบแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

สอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค  
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖, ปวช. หรือ
เทียบเท่า และระดับครูอาจารย์ 

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(วัน เวลา และสถานที่สอบแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

สอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ  
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖, ปวช. หรือ
เทียบเท่า และระดับครูอาจารย์ 

วันเสารท์ี่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พิธีมอบโล่พระราชทาน เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

 



๓/๗ 
๙. รางวัล 
 ๙.๑ รางวัลโล่พระราชทานฯ โล่เกียรติยศเป็นเกียรติประวัติแก่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ผู้ปกครอง และวงศ์ตระกูล 
 ๙.๒ ทุนการศึกษา และเงินรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
 ๙.๓ เกียรติบัตร เป็นการประกาศเกียรติคุณ เป็นผลงานและประวัติชีวิตอันงดงาม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ได้อ่านหนังสือธรรมะรู้จักหลักธรรมค าสอน

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ มีความสนใจและให้ความส าคัญในวิชาพระพุทธศาสนา เพ่ือใช้ปลูกฝังคุณธรรม

ให้กับเยาวชน 
 
 

สรุประเบียบการโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที ่๓๕ 

ระดับอนบุาล ๑ – ๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ 

หนังสืออ้างอิง : หนังสือมงคลชีวิตบัณฑิตน้อย ฉบับอนุบาล (ฉบับ Big Book) ประกอบด้วยเนื้อหามงคลสูตร ๕ มงคล คือ 
 - มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล - มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต  
 - มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา - มงคลที่ ๑๑ บ ารุงบิดามารดา 
 - มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู 

ธรรมบรรณาการและข้อสอบ : โรงเรียนจะได้รับหนังสือมงคลชีวิตบัณฑิตน้อย (ฉบับ Big Book) เป็นธรรมบรรณาการ 

 ๑. กรณีโรงเรียนใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับในอัตราผู้สมัครสอบ ๘๐ คน ต่อหนังสือ ๑ เล่ม 

 ๒. กรณีโรงเรียนที่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งทีผ่่านมา โครงการฯ ขอความกรุณาท่านใช้หนังสือมงคลชีวิตบัณฑิตน้อย 
(ฉบับ Big Book) เล่มเดิม แต่ถ้าหากหนังสือช ารุดไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้โรงเรียนของท่านจะได้ รับหนังสือ
เพ่ิมก็ต่อเมื่อมีการแจ้งข้อมูลลงในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ศล.๒)  

การสอบ : สอบรอบเดียวโดยโรงเรียนจัดสอบเอง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม – ศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
 (ตามวันเวลาที่สะดวก) แล้วจึงส่งผลสอบมาท่ีชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การได้รบัรางวัล : เท่ากับ ๑ คน ต่อนักเรียนที่สอบจริง ๕ คน 

รางวัล : - ของที่ระลึกส าหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การได้รับรางวัล 
 - เกียรติบัตรส าหรับผู้สอบผ่านเกณฑ์การได้รับรางวัล 
 - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา, ครู/อาจารย์ผู้ประสานงาน และผู้สนับสนุนโครงการฯ 

  



๔/๗ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๖, ปวช. หรือเทียบเท่า 
มีการสอบ ๓ รอบ คือ รอบคัดเลือก , รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค, รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 

๑. รอบคัดเลือก 
 โรงเรียนด าเนินการจัดสอบเอง พร้อมตรวจข้อสอบ จัดล าดับคะแนน และประกาศผลสอบ แล้วจึงส่งผลสอบมาที่ 

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 

เนื้อหาการสอบ :  ประถมศึกษาปีท่ี ๓ - ๖ สอบ : มงคลสูตร และ กฎแห่งกรรม  

           มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ สอบ : มงคลสูตร และ กฎแห่งกรรม   

ข้อสอบ :  ปรนัย ๕๐ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๔๐ นาท ีไม่อนุญาตให้น าหนังสือและเอกสารเข้าห้องสอบ 

วันสอบ : วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม – จันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ตามวันเวลาที่สะดวก) 

วันส่งผลสอบ : โรงเรียนส่งผลสอบมาที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ภายในจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและภาค : คัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุดซึ่งจะได้รับโควต้าในอัตรา ๑ คน ต่อผู้เข้า
สอบจริง ๑๐ คนของสถานศึกษานั้น ในแต่ละระดับการสอบ 

รางวัล :  เกียรติบัตรส าหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  

 

๒. รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค  

 สอบ ณ ศูนย์สอบประจ าอ าเภอโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ 

เนื้อหาการสอบ :  ประถมศึกษาปีท่ี ๓ - ๖ สอบ : มงคลสูตร, กฎแห่งกรรม, นิทานชุดห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย 5 เล่ม,  

          พุทธประวัติ  

          มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ สอบ : มงคลสูตร, กฎแห่งกรรม, ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ฉบับ มัธยมศึกษา,  

          พุทธประวัติ อนุพุทธ 

 ข้อสอบ : ปรนัย ๑๐๐ ข้อ อัตนัย ๑ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ไม่อนุญาตให้น าหนังสือและเอกสารเข้าห้องสอบ 

 วันสอบ  :  เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันในการสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. สอบ           
ณ ศูนย์สอบประจ าอ าเภอ        โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ 

 

รางวัลระดับจังหวัด : เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษา : 

- รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคล ระดับจังหวัด (ในแต่ละระดับการสอบ) 

รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา   ๑,๐๐๐  บาท รางวัลที่ ๔  ทุนการศึกษา ๗๐๐  บาท 

รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา       ๙๐๐  บาท รางวัลที่ ๕  ทุนการศึกษา ๖๐๐  บาท 

รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา       ๘๐๐  บาท รางวัลที่ ๖ - ๑๐  ทุนการศึกษา ๕๐๐   บาท 

หมายเหตุ รางวัลระดับจังหวัดและระดับภาค ผู้ได้รางวัลจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน 



๕/๗ 
 

 

- รางวัลทุนการศึกษา ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัด (ในแต่ละระดับการสอบ) 

รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 
รางวัลระดับภาค : เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษา : 

- รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคลระดับภาค  (ในแต่ละระดับการสอบ) 

รางวัลที่ ๑ ทุนการศึกษา  ๓,๐๐๐   บาท 

รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา  ๒,๕๐๐  บาท 

รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา  ๒,๐๐๐   บาท 

รางวัลที่ ๔ ทุนการศึกษา  ๑,๕๐๐   บาท 

รางวัลที่ ๕ ทุนการศึกษา  ๑,๒๐๐  บาท 

หมายเหตุ  รางวัลระดับภาค ผู้ได้รางวัลจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนนเป็นต้นไป 

- รางวัลทุนการศึกษา ประเภทคะแนนรวม ระดับภาค (ในแต่ละระดับการสอบ) 

รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.  รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 
 สอบ ณ ศูนย์สอบระดับชาติ โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ 

เนื้อหาการสอบ :  ประถมศึกษาปีท่ี ๓ - ๖ สอบ : มงคลสูตร, กฎแห่งกรรม, พุทธประวัติ, ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย,  

             ทาน ศีล ภาวนา, ประเพณแีละวัฒนธรรมชาวพุทธ 

         มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ สอบ : มงคลสูตร, กฎแห่งกรรม, พุทธประวัติ อนุพุทธ, ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย  

                                   ทาน ศีล ภาวนา,  ทิศ ๖, ประเพณีและวัฒนธรรมชาวพุทธ 

ข้อสอบ : ปรนัย ๑๐๐ ข้อ อัตนัย ๑ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ไม่อนุญาตให้น าหนังสือและเอกสารเข้าห้องสอบ 

วันสอบ :  ธันวาคม ๒๕๕๙ (วันและเวลาในการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

รางวัล : รางวัลโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

โล่เกียรติยศ: จ านวน ๘ โล่ จาก ๔ ระดับการสอบ ประเภทบุคคล ๔ โล่ ประเภทคะแนนรวม ๔ โล่ 

ทุนการศึกษา : 

- รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคล ระดับชาติ (ในแต่ละระดับการสอบ) 

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๖ ทุนการศึกษา  ๘,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๒ ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๗ ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๓ ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๘ ทุนการศึกษา  ๖,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๔ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๙ ทุนการศึกษา  ๕,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๕ ทุนการศึกษา  ๙,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๑๐ - ๒๐ ทุนการศึกษา  ๓,๕๐๐ บาท 



๖/๗ 
หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัล จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  ส่วนทนุการศึกษาอีก 

๕๐,๐๐๐ บาท จะมอบแก่โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบ 

-  รางวัลทุนการศึกษา ประเภทคะแนนรวม ระดับชาติ (ในแต่ละระดับการสอบ) 

รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา  ๓๐,๐๐๐ บาท   จ านวน ๑ ทนุ 

ระดับครูอาจารย์ 
คุณสมบัติ :  

 ๑. เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู-อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท้ังหมด  

 ๒. เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทั้งหมด   

 ๓. เป็นข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 ๔. ไม่เป็นพระภิกษุ – สามเณร 

เน้ือหาและข้อสอบที่ใช้ในการสอบ 
 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 

 - รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค  : ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู 

 - รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ  : ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู, ๕ ห้องชีวิต, คัมภีร์ปฏิรปูมนุษย์ 

การสมัคร : สมัครเป็นรายบุคคล โดยมีค่าสมัครท่านละ ๑๐๐ บาท 

การสอบ   : มี ๒ รอบ คือ รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 

๑.  การสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจงัหวัดและระดบัภาค 
วันสอบ : เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วัน เวลา ในการสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  ณ ศูนย์สอบประจ าอ าเภอ 

 ข้อสอบ : ปรนัย ๑๐๐ ข้อ อัตนัย ๑ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ไม่อนุญาตให้น าหนังสือและเอกสารเข้าห้องสอบ 

 รางวัลระดับจังหวัด 

 - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

 - เงินรางวัล   

รางวัลที่ ๑  เงินรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๒  เงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๓  เงินรางวัล  ๑,๕๐๐ บาท 

 หมายเหตุ  รางวัลระดับจังหวัดและระดับภาค ผู้ได้รางวัลจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน 

 รางวัลระดับภาค 

 - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

- เงินรางวัล  

รางวัลที่ ๑  เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๒  เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๓  เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท 

 หมายเหตุ  รางวัลระดับจังหวัดและระดับภาค ผู้ได้รางวัลจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน 



๗/๗ 
 

 

 

๒. การสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 
วันสอบ : เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ (วัน เวลา ในการสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  ณ ศูนย์สอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 

 ข้อสอบ : ปรนัย ๑๐๐ ข้อ อัตนัย ๑ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ไม่อนุญาตให้น าหนังสือและเอกสารเข้าห้องสอบ 

 รางวัล 

 - รางวัลโล่เกียรติยศ ส าหรับท่านที่สอบได้คะแนนสูงสุด จ านวน ๑ โล่ 

 - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

- เงินรางวัล  

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๖ เงินรางวัล  ๑๘,๐๐๐  บาท 

รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๗ เงินรางวัล  ๑๖,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๘ เงินรางวัล   ๑๔,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๔ เงินรางวัล       ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๙ เงินรางวัล  ๑๒,๐๐๐ บาท 

รางวัลที่ ๕ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๑๐ เงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐ บาท  

หมายเหตุ  รางวัลระดับชาติ ผู้ได้รางวัลจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๐ คะแนน 

 ระเบียบการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
รายละเอียดเพ่ิมเติม ติดตามได้ทาง www.vstarproject.com 

 


