
 
 
 

ระเบียบการแข่งขัน “เซนต์หลุยส์ วิชาการ 70 ปี SLC Academic Days”                                                                                
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ " ความรู้รอบตัวสังคมศึกษา "                                                                                            

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                                        
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 

     ************************************************************************************************************************************************************************************************* 

 

ก าหนดการรับสมัคร  
 ตั้งแตบ่ัดนี้ ถึง วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. 
หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

1. การแข่งขัน “เซนต์หลุยส์ วิชาการ 70 ปี SLC Academic Days”โดยจัดการแข่งขันตอบปัญหา   
วิชาการด้าน "ความรู้รอบตัวสังคมศึกษา"  

2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6    ( แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2561)   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6      ( แข่งขันวันที่ 17  สิงหาคม 2561)  

3. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
3.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครแข่งขันของโรงเรียน 
3.2 ส่งได้โรงเรียนละ 1 ทีม จ านวนทีมละ 2 คน 

 4.  ข้อก าหนดในการแข่งขัน 
      4.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบแบบทดสอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ  
           ครอบคลุมเนื้อหา 5  สาระ 
       4.2 คะแนนจากการตอบค าถามข้อละ 2 คะแนน  

        4.3  เวลาในการแข่งขัน 50 นาที 
รอบคัดเลือก 

  สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม          จ านวน  20  ข้อ 
  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม             จ านวน  20  ข้อ 
  สาระเศรษฐศาสตร์             จ านวน  20  ข้อ 
  สาระประวัติศาสตร์            จ านวน  20  ข้อ 
  สาระภูมิศาสตร์                  จ านวน  20  ข้อ 

  รอบตัดสิน 
  สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม           จ านวน  4  ข้อ 
  สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม       จ านวน  4  ข้อ 
  สาระเศรษฐศาสตร์              จ านวน  3  ข้อ 



  สาระประวัติศาสตร์            จ านวน  3  ข้อ 
  สาระภูมิศาสตร์                  จ านวน  3  ข้อ 
  ความรู้ทั่วไป                      จ านวน  3  ข้อ 

5. เกณฑ์การแข่งขัน 
5.1 จัดการแข่งขัน 2 รอบ  ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมแล้วผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรอบตัดสิน  โดยคะแนนที่ได้ในรอบ
คัดเลือกจะไม่น าไปรวมกันคะแนนที่ได้ในรอบตัดสิน 

  5.2 ผู้เข้าแข่งขันในรอบตัดสิน  จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกมาแล้ว 
5.3  เวลาในการแข่งขันในรอบตัดสิน  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเพ่ือความ

เหมาะสม 
5.4  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.  อุปกรณ์การแข่งขัน จัดให้ดังนี้ 
       6.1   กระดาษค าถาม พร้อมกระดาษค าตอบ 

 7. สถานที่แข่งขัน    ห้องเรียน ม.1/1  ชั้น  5 เซนต์หลุยสว์ิทยาคาร 
                   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6    ( แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2561)   

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6      ( แข่งขันวันที่ 17  สิงหาคม 2561)  
8. เวลาในการแข่งขัน 

 ลงทะเบียน  08.00- 08.30 น.  
 เริ่มการแข่งขัน  09.00-09.50 น. 
 ประกาศผล  12.00 น. (หน้าห้องการแข่งขัน) 

9. รางวัลการแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ   ของรางวัล และเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ของรางวัล และเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ของรางวัล และเกียรติบัตร 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6      มิสอุมาทิพย์    วรพิพัฒน์ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6        มิสพูลทรัพย์    รักษาสุข 
  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   0-3853-5481 ต่อ 444, 445, 447 
กรุณาตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน  ภายในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. 
ช่องทางตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน  038-535487  หรือ p_10068@hotmail.com 
 

 
      หรือส่งตามที่อยู่ 

                                                

ฝ่ายวชิาการโรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
เลขท่ี 128  ถ.ศุภกิจ  ต.หนา้เมือง   อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา   24000 
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ใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน “เซนต์หลุยส์ วิชาการ 70 ปี SLC Academic Days”                                                                                
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

************************************************************************ 
ข้าพเจ้า.......................................................ต าแหน่ง....................................................... ............................... 
โรงเรียน............................................................เลขที่.......................หมู่........................ ................................. 
ต าบล..............................อ าเภอ............................จังหวัด.......................................รหัส................................ 
โทร...........................................แฟกซ์..................................................อีเมล์.................. ................................ 
 

ขอส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ( แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2561) 
 

ทีมท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 
1   

  

 
                  ลงชื่อ ..................................................................... ครูผู้ฝึกสอน 

                                       (......................................................)            
 
 
 
 
 

                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6      ( แข่งขันวันที่ 17  สิงหาคม 2561) 
 
 

ทีมท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล (ผู้เข้าแข่งขัน) ก าลังเรียนชั้น 

1   

  
                                      
                                       ลงชื่อ ..................................................................... ครูผูฝ้ึกสอน 
                                                       (......................................................)            

 


