
(ฉบับปรับปรุง) 
เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 

1. ระดับผู้เข้าแข่งขัน 
           นักเรียนก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ภาคละ 3 ทีม ๆ ละ ๓ คน  
**โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐาน
แสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด – 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยชุดตรวจ ATK 
 

3. เล่มสารานุกรมท่ีก าหนดแข่งขัน 
     3.1. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มที่   37, 39, 42 
     3.2. สารานุกรมฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 9 
 

4. ข้อสอบ และ จ านวน 
       ข้อสอบปรนัยจ านวน 100 ข้อ จ านวนตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
 

5. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ผู้เข้าแข่งขัน ใช้เวลาในการท าข้อสอบ 90 นาท ี
 

6. วิธีการแข่งขัน 
     1. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
     2. ให้ผู้เข้แข่งขันมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 60 นาท ี
     3. ผู้เข้าสอบแข่งขันเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบสมัคร ปากกาหมึกน้ าเงิน ดินสอ 2B ให้พร้อม 
     4. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมแบบทดสอบปรนัย จ านวน 100 ข้อ 4 ตัวเลือก 
     5. ทีมผู้เข้าแข่งขันตอบลงในกรกะดาษค าตอบที่เตรียมไว้  
     6. เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบให้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส่งคืนกรรมการด าเนินการสอบ 
 

๗. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้
     ๑. ค าตอบที่ถูกต้องข้อละ ๑ คะแนน 
 

๘. รางวัลการแข่งขัน 
 - รางวัลเหรียญทอง ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 - รางวัลเหรียญเงิน ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 - รางวัลเหรียญทองแดง ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร     
       - ชมเชย   ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   พร้อมเกียรติบัตร  
 
หมายเหตุ 
      *** กรณีมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้มีการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนที่นักเรียนเรียน
อยู่และค ารับรองของผู้อ านวยกอง/ ส านักการศึกษา 



เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
1. ระดับผู้เข้าแข่งขัน 
           นักเรียนก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ภาคละ 3 ทีม ๆ ละ ๓ คน  
**โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐาน
แสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด – 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยชุดตรวจ ATK 
 

3. เล่มสารานุกรมท่ีก าหนดแข่งขัน 
     3.1. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มที่ 24, 34, 42 
     3.2. สารานุกรมฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 11, 12, 15 
 

4. ข้อสอบ และ จ านวน 
       ข้อสอบปรนัยจ านวน 100 ข้อ จ านวนตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
 

5. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ผู้เข้าแข่งขัน ใช้เวลาในการท าข้อสอบ 90 นาท ี
 

6.  วิธีการแข่งขัน 
     1. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
     2. ให้ผู้เข้แข่งขันมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 60 นาท ี
     3. ผู้เข้าสอบแข่งขันเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบสมัคร ปากกาหมึกน้ าเงิน ดินสอ 2B ให้พร้อม 
     4. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมแบบทดสอบปรนัย จ านวน 100 ข้อ 4 ตัวเลือก 
     5. ทีมผู้เข้าแข่งขันตอบลงในกรกะดาษค าตอบที่เตรียมไว้  
     6. เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบให้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส่งคืนกรรมการด าเนินการสอบ 
 

๗. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้
     ๑. ค าตอบที่ถูกต้องข้อละ ๑ คะแนน 
 

๖. รางวัลการแข่งขัน 
 - รางวัลเหรียญทอง ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 - รางวัลเหรียญเงิน ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 - รางวัลเหรียญทองแดง ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร     
       - ชมเชย   ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   พร้อมเกียรติบัตร  
 
หมายเหตุ 
      *** กรณีมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้มีการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนที่นักเรียนเรียน
อยู่และค ารับรองของผู้อ านวยกอง/ ส านักการศึกษา 
 



เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1. ระดับผู้เข้าแข่งขัน 
           นักเรียนก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

๒. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
ภาคละ 3 ทีม ๆ ละ ๓ คน  
**โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐาน
แสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด – 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน โดยวิธี RT-PCR 
หรือโดยชุดตรวจ ATK 
 

3. เล่มสารานุกรมท่ีก าหนดแข่งขัน 
     3.1. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเล่มที่   18, 21, 42 
     3.2. สารานุกรมฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 16, 20, 21 
 

4. ข้อสอบ และ จ านวน 
       ข้อสอบปรนัยจ านวน 100 ข้อ จ านวนตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
 

5. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
         ผู้เข้าแข่งขัน ใช้เวลาในการท าข้อสอบ 90 นาท ี
 

6.  วิธีการแข่งขัน 
     1. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 
     2. ให้ผู้เข้แข่งขันมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 60 นาท ี
     3. ผู้เข้าสอบแข่งขันเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบสมัคร ปากกาหมึกน้ าเงิน ดินสอ 2B ให้พร้อม 
     4. คณะกรรมการการแข่งขันเตรียมแบบทดสอบปรนัย จ านวน 100 ข้อ 4 ตัวเลือก 
     5. ทีมผู้เข้าแข่งขันตอบลงในกรกะดาษค าตอบที่เตรียมไว้  
     6. เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบให้ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบส่งคืนกรรมการด าเนินการสอบ 
 

๗. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้
     ๑. ค าตอบที่ถูกต้องข้อละ ๑ คะแนน 
 

๖. รางวัลการแข่งขัน 
 - รางวัลเหรียญทอง ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 - รางวัลเหรียญเงิน ร้อยละ ๗๐ - ๗๙  เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 - รางวัลเหรียญทองแดง ร้อยละ ๖๐ - ๖๙  เงินสด - บาท พร้อมเกียรติบัตร     
       - ชมเชย   ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   พร้อมเกียรติบัตร 
หมายเหตุ 
      *** กรณีมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้มีการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนที่นักเรียนเรียน
อยู่และค ารับรองของผู้อ านวยกอง/ ส านักการศึกษา 
 
 



ใบสมัคร 
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 

 
        ระดับชั้น    ป.4 – ป.6         ม. 1 - ม. 3          ม. 4- ม. 6   
  
 

ผู้เข้าแข่งขัน 
1. ชื่อ- สกุล  ………………………………………………………......……...................…  ชั้น .......................... 
2. ชื่อ- สกุล  ………………………………………………………..........................………  ชั้น .......................... 
3. ชื่อ- สกุล  ………………………………………………………......…....................……  ชั้น .......................... 

 
โรงเรียน................................................................. 
สังกัด  อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................................................................................  
อ าเภอ .................................................... จังหวัด........................................................... ............... 

ผู้ควบคุม  
1. ชื่อ- สกุล..........................................................................................เบอร์มือถือ.................... .............. 
2. ชื่อ- สกุล..........................................................................................เบอร์มือถือ.................................. 

 
 
                                                      ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                      (ลงชื่อ)......................................ผู้รับรอง 
                                                         (................................................) 
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 


