
             
ก ำหนดกำร 

  กิจกรรม“เบญจมรัชฉัฐรำชำคุณำนุสรณ์”  
กำรแสดงควำมสำมำรถเรียนรู้ พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ 

ในสมเด็จพระปิยมหำรำช และสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ครั้งที่ 2 ประจ ำปี ๒๕๖2 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 

เวลำ กิจกรรม 
๐๘.๐๐-09.00 น. - คณะครูและนักเรียน ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

09.00-09.30 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน 
- นายเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ      
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายมาลัย     
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 2 รัชกาล 
- ตัวแทนคณะผู้จัดงานกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน 
- การแสดงพิธีเปิดโดยวงดุริยางค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
- พิธีกรอธิบายกติกาการแข่งขันฯ 

 

09.30-10.30 น. - การแข่งขันรอบคัดเลือก (แบบทดสอบปรนัย) บริเวณอาคาร 11 ชั้น 2 
- คณะครูร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ “บรมฉายาลักษณ์ บรมราชาภิเษก” 
  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 

10.30-10.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-10.50 น. - ประกาศผลทีมที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก เพ่ือเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

๑1.๐๐–12.15 น. - การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (แบบทดสอบอัตนัย ด้านบนเวที) 
๑2.15-12.30 น. - ประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล  กิจกรรม“เบญจมรัชฉัฐราชาคุณานุสรณ์”      

  การแสดงความสามารถเรียนรู้  พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จ 
 พระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖2 
- บันทึกภาพร่วมกัน และปิดการแข่งขัน 
 

                        

 
หมำยเหตุ  นักเรียนโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้ำภำพกำรจัดกำรแข่งขันฯ 
ทำงโรงเรียนจะจัดกิจกรรมฯเป็นกำรภำยใน โดยไม่น ำมำพิจำรณำรำงวัลร่วมกับผู้ร่วมแข่งขันต่ำงสถำบัน 
     1. การแต่งกาย  : ครู ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง 
        : นักเรียน เครื่องแบบนักเรียน 

    ๒. เวลาในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



                 

 ระเบียบกำร 
กำรแข่งขันกำรแสดงควำมสำมำรถเรียนรู้พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ 

ในสมเด็จพระปิยมหำรำช และสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ครั้งที่ 2 ประจ ำปี ๒๕๖2 
วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
******************************************************************************************** 

 ขั้นตอนกำรสมัคร  
 ๑. รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในระบบทีม ทีมละ ๒ คน (แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีม
แข่งขันได้ไม่เกิน ๒ ทีม)  
 ๒. รับสมัครระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2  
 ๓. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ทาง www.bj.ac.th (Google From) 
 ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 ทาง www.bj.ac.th  
 ๕. หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ที่ นายปัญจพล บุญมณีชัยกุล โทร ๐๘-๑๒๘๖-๓๖๗๑ หรือ นายธีระพงษ์ สืบโสดา 
โทร ๐๘-๗๑๓๔-๔๓๓๑ 
 รอบคัดเลือก 
 ๑. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน ท าแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 5๐ ข้อ 50 คะแนน ในเวลา 1  ชั่วโมง เนื้อหาแบบทดสอบ
เก่ียวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยแบ่งเป็นรัชสมัยละ 25 ข้อ รวม 50 ข้อ 
 ๒. คณะกรรมการจะน าคะแนนสอบของสมาชิกทั้ง 2 คน มาค านวณรวมกัน โดยทีมที่มีคะแนนสูงสุดในอันดับที่ ๑ ถึง
ล าดับที่ 10 จะผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
 รอบชิงชนะเลิศ 
๑. คะแนนในรอบคัดเลือกจะไม่น ามารวมกับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
๒. แต่ละทีมจะแข่งขันกันตอบปัญหาสดบนเวที (อัตนัย) จ านวน 15 ข้อ ข้อละ 1.30 นาที 
เนื้อหาแบบทดสอบเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
๓. ในกรณีที่การแข่งขันครบ 15 ข้อ แล้วมีทีมที่คะแนนเท่ากัน ให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันข้อต่อข้อจนกว่าจะได้ทีม
ที่มีคะแนนล าดับที่ ๑ – 5 เพื่อรับรางวัล 
 รำงวัล   ส าหรับรางวัลแบ่งเป็น 5 รางวัล ได้แก ่
 รำงวัลชนะเลิศ   ถ้วยเกียรติยศ จาก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส าหรับโรงเรียน เหรียญทอง เกียรติบัตร ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท ส าหรับนักเรียน และ           
เข็มที่ระลึก เกียรติบัตร ส าหรับครูผู้ฝึกซ้อม พร้อมของที่ระลึก 
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โล่รางวัล ส าหรับโรงเรียน เหรียญเงิน เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 2,๐๐๐ บาท ส าหรับ
นักเรียน และเข็มที่ระลึก เกียรติบัตร ส าหรับครูผู้ฝึกซ้อม พร้อมของที่ระลึก  
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  โล่รางวัล ส าหรับโรงเรียน เหรียญทองแดง เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 1,๐๐๐ บาท 
ส าหรับนักเรียน และเข็มที่ระลึก เกียรติบัตร ส าหรับครูผู้ฝึกซ้อม พร้อมของที่ระลึก  
 รำงวัลชมเชย เกียรติบัตร ส าหรับโรงเรียน เหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 5๐๐ บาท ส าหรับนักเรียน และ
เข็มที่ระลึก เกียรติบัตร ส าหรับครูผู้ฝึกซ้อม พร้อมของที่ระลึกจ านวน 2 รางวัล  
 

* กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด * 


