
 
การแข่งขันตอบปัญหา “สารานุกรมไทย” 

วันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑) ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ – ป.๖) ของโรงเรียนท่ีส่งเข้ำ
แข่งขัน 

๒) ส่งเข้ำแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑  ทีม ทีมละ  ๒  คน และมีอำจำรย์ที่ปรึกษำได้  ๑  คน 
๓) ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกำรแข่งขันตอบปัญหำ “ควำมรู้สู่อำเซียน” 
 

๒. เนื้อหาและรายละเอียด 
ข้อสอบท่ีใช้ในกำรแข่งขันเป็นข้อสอบแบบตัวเลือก ๔  ตัวเลือก จ ำนวน ๕๐  ข้อ เกี่ยวกับเนื้อหำภำยในหนังสือ

สำรำนุกรมส ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ดังนี้ 
เล่มท่ี  ๑ (เรื่องดวงอำทิตย์ , อุปรำคำ , ท้องฟ้ำกลำงคืน , นก , ปลำ , เครื่องจักรกล , พลังงำน  กำรควบคุม

และกำรใช้ประโยชน์ , อำกำศยำน)  
เล่มท่ี ๓๑  (เรื่อง ซำกดึกด ำบรรพ์ในประเทศไทย  ดำวหำง และระบบสุริยะ) 
 

๓. การรับสมัคร 
๑) ผู้เข้ำร่วมแข่งขันต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ  โดยระบุค ำน ำหน้ำช่ือ  พร้อม

เขียนช่ือ-สกุล ให้ชัดเจนด้วยลำยมือตัวบรรจง  เพื่อสะดวกแก่กำรจัดพิมพ์เกียรติบัตร 
๒) รับจ ำนวนจ ำกัด  ๒๐ ทีมเท่ำนั้น  สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน 
๓) ทุกทีมท่ีส่งเข้ำแข่งขัน  ต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำมในใบสมัคร 
๔) หำกทีมใดมีกำรเปล่ียนแปลงตัวผู้เข้ำแข่งขัน  หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำ  กรุณำแจ้งช่ืออย่ำงช้ำภำยในวันท่ี 

๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕๖  เท่ำนั้น  มิฉะนั้นจะถือว่ำขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำร่วมแข่งขัน 
๕) สำมำรถส่งใบสมัครด้วยตนเอง  หรือส่งทำงไปรษณีย์  ได้ต้ังแต่บัดนี้  ถึงวันท่ี ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕๖  

ส่งใบสมัครมำท่ี  ศูนย์กำรเรียนรู้หว้ำกอ (แข่งขันตอบปัญหำ)  อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๐๐๐ 

๖) สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี  ศูนย์กำรเรียนรู้หว้ำกอ  โทรศัพท์  ๐๓๒-๖๖๑๐๙๘  ต่อ ๑๑๖  หรือท่ี
นำงวิภำภรณ์  ภัทรภิญโญ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๙๖๑๒๙๕  ในวันและเวลำรำชกำร 
  



๔. ก าหนดการแข่งขัน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันท่ี ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๖ 
เวลำ   ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. ลงทะเบียน 
       ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น. พิธีเปิด 
  ๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕  น. แข่งขันตอบปัญหำ “สำรำนุกรมไทย” 
  ๑๑.๑๕ –  ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมกำรตรวจค ำตอบ พร้อมรวบรวมคะแนน 
  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประกำศผลกำรแข่งขัน  มอบเงินรำงวัล  หนังสือสำรำนุกรมและ
เกียรติบัตร 

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 
๑) ทีมท่ีตอบค ำถำมได้ถูกต้องจ ำนวนข้อมำกท่ีสุดเป็นผู้ชนะเลิศ และรำงวัลอื่นๆ โดยเรียงตำมจ ำนวนข้อท่ี
ถูกต้องตำมล ำดับ 
๒) กรณีท่ีผู้แข่งขันได้คะแนนเท่ำกันให้ด ำเนินกำรแข่งขันโดยใช้ค ำถำมส ำรองท่ีกรรมกำรเลือก 
ถ้ำทีมใดตอบถูกก็ถือว่ำเป็นฝ่ำยชนะ ถ้ำคะแนนยังเท่ำกันก็ให้ใช้กำรตอบค ำถำมส ำรองท่ีกรรมกำรเลือกให้
ต่อไปเรื่อย ๆ  จนกว่ำจะได้ทีมท่ีชนะเลิศ 
๓) ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

๖. รางวัลทุกประเภทมีดังนี้ 
๑)   ชนะเลิศ   รำงวัลละ ๒,๐๐๐  บำท  พร้อมเกียรติบัตร  และหนังสือสำรำนุกรมไทย 
 รองชนะเลิศ  อันดับ  ๑ รำงวัลละ ๑,๕๐๐  บำท  พร้อมเกียรติบัตร  และหนังสือสำรำนุกรมไทย 
 รองชนะเลิศ  อันดับ ๒ รำงวัลละ ๑,๐๐๐  บำท  พร้อมเกียรติบัตร  และหนังสือสำรำนุกรมไทย 
 รำงวัลชมเชย   ๕  รำงวัล รำงวัลละ  ๕๐๐  บำท  พร้อมเกียรติบัตร  และหนังสือสำรำนุกรมไทย 
๒)   ผู้เข้ำร่วมแข่งขันและอำจำรย์ที่ปรึกษำจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่ำน 
 

โปรดอ่านรายละเอียดการแข่งขันให้เข้าใจ  ก่อนกรอกใบสมัคร 
  



ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา “สารานุกรมไทย” 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
๑. ช่ือ – นำมสกุล  (เขียนตัวบรรจงอ่ำนง่ำยและระบคุ ำน ำหน้ำ) 

๑)....................................................................................................ช้ันประถมศึกษำปีท่ี............... 
๒)....................................................................................................ช้ันประถมศึกษำปีท่ี............... 

๒. ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

๓. โทรศัพท์...................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี...................................โทรสำร................................... 
๔. ช่ือโรงเรียน.............................................................................................................................................. 

ท่ีต้ังโรงเรียน........................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.........................................................โทรสำร........................................................... 
ช่ือ-สกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำ (ระบุค ำน ำหน้ำ)……………………………………………………………………………………… 
 
ท้ังนี้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันแล้ว  ขอส่งใบสมัครเข้ำร่วมแข่งขัน  โดยจะปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ์กำรแข่งขันทุกประกำร  หำกข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรแข่งขันข้อใดข้อหนึ่งได้  
ข้ำพเจ้ำยินดีสละสิทธิ์ 
 

ลงช่ือ...........................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
              (............................................................) 
                      ต ำแหน่ง.......................................................... 
   
 
     ลงช่ือ.............................................................. 

                          (.............................................................) 
                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
หมายเหตุ 
๑. ใบสมัครนี้ สำมำรถส ำเนำได้  และส่งใบสมัครได้ต้ังแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เท่ำนั้น 
๒. ส่งใบสมัครด้วยตัวเองท่ีศูนย์กำรเรียนรู้หว้ำกอ อำคำรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำหรือส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ไปท่ี 

ศูนย์กำรเรียนรู้หว้ำกอ(แข่งขันตอบปัญหำ)  
อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๘๑  ม.๔ ต.คลองวำฬ อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ 

๓. ดำวโหลดใบสมัครได้ท่ี www.waghor.go.th  สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร. ๐๓๒-๖๖๑๐๙๘  ต่อ 
๑๑๖  หรือ  ๐๘๑-๔๙๖๑๒๙๕  ในวันและเวลำรำชกำร(คุณวิภำภรณ์) ในวันและเวลำรำชกำร 



 

การแข่งขันตอบปัญหา “ความรู้สู่อาเซียน” 
วันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 

๑) ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก ำลังศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (ป.๔ – ป.๖) ของโรงเรียนท่ีส่งเข้ำ
แข่งขัน 

๒) ส่งเข้ำแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑  ทีม ทีมละ  ๒  คน และมีอำจำรย์ที่ปรึกษำได้  ๑  คน 
๓) ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกำรแข่งขันตอบปัญหำ “ตอบปัญหำสำรำนุกรมไทย” 
 

๒. เนื้อหาและรายละเอียด 
ข้อสอบท่ีใช้ในกำรแข่งขันเป็นข้อสอบแบบตัวเลือก  ๔  ตัวเลือก จ ำนวน ๕๐  ข้อ เนื้อหำเกี่ยวกับประเทศใน

อำเซียน  ธงประจ ำชำติ  ภำษำทำงกำร  สกุลเงิน  สถำนท่ีท่องเท่ียว  เมืองหลวง  ดอกไม้ประจ ำชำติ  เศรษฐกิจ 
ศำสนำ  กำรปกครอง สินค้ำน ำเข้ำ-ส่งออก   
 
๓. การรับสมัคร 

๑) ผู้เข้ำร่วมแข่งขันต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ  โดยระบุค ำน ำหน้ำช่ือ  พร้อม
เขียนช่ือ-สกุล ให้ชัดเจนด้วยลำยมือตัวบรรจง  เพื่อสะดวกแก่กำรจัดพิมพ์เกียรติบัตร 

๒) รับจ ำนวนจ ำกัด  ๒๐ ทีมเท่ำนั้น  สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน 
๓) ทุกทีมท่ีส่งเข้ำแข่งขัน  ต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำมในใบสมัคร 
๔) หำกทีมใดมีกำรเปล่ียนแปลงตัวผู้เข้ำแข่งขัน  หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำ  กรุณำแจ้งช่ืออย่ำงช้ำภำยในวันท่ี 

๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕๖  เท่ำนั้น  มิฉะนั้นจะถือว่ำขำดคุณสมบัติในกำรเข้ำร่วมแข่งขัน 
๕) สำมำรถส่งใบสมัครด้วยตนเอง  หรือส่งทำงไปรษณีย์  ได้ต้ังแต่บัดนี้  ถึงวันท่ี ๑๔  มิถุนำยน ๒๕๕๖  

ส่งใบสมัครมำท่ี  ศูนย์กำรเรียนรู้หว้ำกอ (แข่งขันตอบปัญหำ)  อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๐๐๐ 

๖) สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี  ศูนย์กำรเรียนรู้หว้ำกอ  โทรศัพท์  ๐๓๒-๖๖๑๐๙๘  ต่อ ๑๑๖  หรือท่ี
นำงวิภำภรณ์  ภัทรภิญโญ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๙๖๑๒๙๕  ในวันและเวลำรำชกำร 
  



๔. ก าหนดการแข่งขัน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันท่ี ๒๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๖ 
เวลำ   ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. ลงทะเบียน 
       ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น. พิธีเปิด 
  ๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕  น. แข่งขันตอบปัญหำ “ควำมรู้สู่อำเซียน” 
  ๑๑.๑๕ –  ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมกำรตรวจค ำตอบ พร้อมรวบรวมคะแนน 
  ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประกำศผลกำรแข่งขัน  มอบโล่  เงินรำงวัล  และเกียรติบัตร 

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

๕. เกณฑ์การตัดสิน 
๑) ทีมท่ีตอบค ำถำมได้ถูกต้องจ ำนวนข้อมำกท่ีสุดเป็นผู้ชนะ 
๒) กรณีท่ีผู้แข่งขันได้คะแนนเท่ำกันให้ด ำเนินกำรแข่งขันโดยใช้ค ำถำมส ำรองท่ีกรรมกำรเลือก 
ถ้ำทีมใดตอบถูกก็ถือว่ำเป็นฝ่ำยชนะ ถ้ำคะแนนยังเท่ำกันก็ให้ใช้กำรตอบค ำถำมส ำรองท่ีกรรมกำรเลือกให้
ต่อไปเรื่อย ๆ  จนกว่ำจะได้ทีมท่ีชนะเลิศ 
๓) ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

๖. รางวัลทุกประเภทมีดังนี้ 
๑)   ชนะเลิศ    รำงวัลละ ๒,๐๐๐  บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศ  อันดับ  ๑  รำงวัลละ ๑,๕๐๐  บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศ  อันดับ ๒  รำงวัลละ ๑,๐๐๐  บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
 รำงวัลชมเชย   ๕  รำงวัล  รำงวัลละ  ๕๐๐  บำท  พร้อมเกียรติบัตร 
๒) ผู้เข้ำร่วมแข่งขันและอำจำรย์ที่ปรึกษำจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่ำน 
 

โปรดอ่านรายละเอียดการแข่งขนัให้เข้าใจ  ก่อนกรอกใบสมัคร 
  



ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา “จับคู่สู่อาเซียน” 
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
๑. ช่ือ – นำมสกุล  (เขียนตัวบรรจงอ่ำนง่ำยและระบคุ ำน ำหน้ำ) 

๑)....................................................................................................ช้ันประถมศึกษำปีท่ี............... 
๒)....................................................................................................ช้ันประถมศึกษำปีท่ี............... 

๒. ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

๓. โทรศัพท์...................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี...................................โทรสำร................................... 
๔. ช่ือโรงเรียน.............................................................................................................................................. 

ท่ีต้ังโรงเรียน........................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.........................................................โทรสำร........................................................... 
ช่ือ-สกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำ(ระบุค ำน ำหน้ำ)……………………………………………………………………………… 
 
ท้ังนี้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำรแข่งขันแล้ว  ขอส่งใบสมัครเข้ำร่วมแข่งขัน  โดยจะปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ์กำรแข่งขันทุกประกำร  หำกข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรแข่งขันข้อใดข้อหนึ่งได้  
ข้ำพเจ้ำยินดีสละสิทธิ์ 
 

ลงช่ือ...........................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
              (............................................................) 
                      ต ำแหน่ง.......................................................... 
   
 
     ลงช่ือ.............................................................. 

                          (.............................................................) 
                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
หมายเหตุ 
๑. ใบสมัครนี้ สำมำรถส ำเนำได้  และส่งใบสมัครได้ต้ังแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ท่ี ๑๔ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ำนั้น 
๒. ส่งใบสมัครด้วยตัวเองท่ีศูนย์กำรเรียนรู้หว้ำกอ อำคำรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำหรือส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ไปท่ี 

ศูนย์กำรเรียนรู้หว้ำกอ(แข่งขันตอบปัญหำ)  
อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๘๑  ม.๔ ต.คลองวำฬ อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ 

๓. ดำวโหลดใบสมัครได้ท่ี www.waghor.go.th  สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทร. ๐๓๒-๖๖๑๐๙๘  ต่อ 
๑๑๖  หรือ  ๐๘๑-๔๙๖๑๒๙๕  ในวันและเวลำรำชกำร(คุณวิภำภรณ์) ในวันและเวลำรำชกำร 
 


