โครงการ BOT Challenge & Experience 2017
1. วัตถุประสงค์
โครงการ “BOT Challenge & Experience 2017” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย ที่กาลังศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เกิดความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน
รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะธนาคารกลาง ที่มบี ทบาทด้านการดาเนินนโยบาย
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระบบสถาบันการเงิน และระบบการชาระเงินของประเทศ
2. รูปแบบโครงการ
โครงการ “BOT Challenge & Experience 2017” มีรูปแบบการสอบคัดเลือกนักเรียนในแต่ละภูมิภาค เป็นการสอบระบบ
Online พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ทดี่ ีกับ ธปท. พร้อมกับแข่งขัน
ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ในรอบ “ชิงแชมป์ประเทศไทย” ที่ ธปท. สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
2.1 BOT Challenge 2017 เป็นการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน โดยแบ่งเป็น 5 เขตการสอบ คือ เขตภาคเหนือ
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคใต้ เขตภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยในรอบคัดเลือกจะสอบ Online พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียน เขตการสอบละ 12 คน
รวม 5 เขต 60 คน มาแข่งขันรอบ “ชิงแชมป์ประเทศไทย” ที่ ธปท. สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2.2 BOT Experience 2017 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับ ธปท. สาหรับนักเรียนทีผ่ ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด
60 คน โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่ ธปท. สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
3. คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ
3.1 เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ
3.2 ได้รับการรับรองจากโรงเรียน เพื่อเข้าแข่งขันในนามโรงเรียน ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
3.3 มีความรูแ้ ละทักษะในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามข่าวสาร และทาการแข่งขัน
แบบ Online ได้
3.4 สามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่เหมาะสม สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเข้า
เว็บไซต์ของโครงการได้สะดวก ตลอดระยะเวลาของโครงการ
3.5 หากผ่านรอบคัดเลือก ได้เป็นตัวแทน 1 ใน 12 คน ของแต่ละเขตการสอบ สามารถเดินทางมายังที่ตั้งของ ธปท.
สานักงานภาค และ/หรือ สานักงานใหญ่ และพักแรม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
4. การสมัครเข้าร่วมโครงการ
4.1 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 จานวนไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
4.2 โรงเรียนกรอกใบสมัครในระบบ ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ http://botchallenge.bot.or.th
4.3 โรงเรียนจะได้รบั รหัสประจาตัวสอบของนักเรียน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการสอบจานวน 2 ชุด
ผ่าน e-mail ที่ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ
4.4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2560
5. การพิจารณาผู้ที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน
5.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 และข้อ 4
5.2 ธปท. จะประกาศรายชื่อโรงเรียน และนักเรียนผู้ที่มีสทิ ธิเข้าแข่งขันในโครงการ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์
http://botchallenge.bot.or.th
6. รายละเอียดการแข่งขัน
6.1 BOT Challenge 2017 คือ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

-2- รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เป็นการสอบระบบ Online พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทน
เขตการสอบละ 12 คน จาก 5 เขตการสอบ (เขตภาคเหนือ/เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เขตภาคใต้/เขตภาคกลาง
รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก/เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) รวม 60 คน
- รอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นการแข่งขัน
แบบ Online โดยปรากฏตัว เพือ่ คัดเลือกแชมป์ประเทศไทยที่ ธปท. สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
6.2 การแข่งขันรอบคัดเลือก (วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560)
- นารหัสประจาตัวสอบของนักเรียนที่ได้รบั ในข้อ 4.3 มา log in ทางเว็บไซต์ http://botchallenge.bot.or.th
เพื่อทาข้อสอบ Online ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 20.00 น.
- อ่านและทาความเข้าใจวิธีการทาข้อสอบก่อนกดปุ่ม “เริ่มการแข่งขัน”
- ข้อสอบมีจานวน 55 ข้อ ใช้เวลาสอบ 50 นาที ระบบจะเริ่มจับเวลาและนับเวลาถอยหลัง โดยไม่สามารถทาข้อสอบ
ย้อนหลังหรือเริ่มต้นใหม่ได้
- เมื่อทาข้อสอบเสร็จ กดปุ่ม “ส่งข้อสอบ” หรือเมื่อหมดเวลาสอบ ระบบจะทาการส่งข้อสอบโดยอัตโนมัติ
- เกณฑ์การคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนสูงสุดในแต่ละเขตการสอบ เขตละ 12 คน หากคะแนนเท่ากัน
จะพิจารณาจากการใช้เวลาน้อยที่สุดในการทาข้อสอบ
- ประกาศผล ทางเว็บไซต์ http://botchallenge.bot.or.th ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
6.3 การรายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ “ชิงแชมป์ประเทศไทย”
- รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ http://botchallenge.bot.or.th ภายในวันที่ 18 - 22
กันยายน 2560
กรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมิได้รายงานตัวภายในเวลาที่กาหนด ธปท. จะให้สิทธินักเรียนทีไ่ ด้รับคะแนนในลาดับถัดไป
รายงานตัวจนครบจานวน 12 คน ต่อเขตการสอบ
- รายงานตัวเพื่อยืนยันการเดินทางมาแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม BOT Experience 2017
ที่ ธปท. สานักงานภาค หรือ สานักงานใหญ่ ตามเขตการสอบ ดังนี้
เขตการสอบ
วันที่รายงานตัว
สถานที่รายงานตัว ที่ ธปท.
1. ภาคเหนือ
17 ตุลาคม 2560 สานักงานภาคเหนือ จ. เชียงใหม่
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 ตุลาคม 2560 สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น
3. ภาคใต้
17 ตุลาคม 2560 สานักงานภาคใต้ หาดใหญ่ จ. สงขลา
4. ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและ
18 ตุลาคม 2560 สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ภาคตะวันตก
5. กรุงเทพฯ และปริมณฑล
18 ตุลาคม 2560 สานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
6.4 เอกสารสาหรับการรายงานตัว
(1) หนังสือรับรองจากโรงเรียน และสาเนาบัตรข้าราชการครูของผู้ลงนามในหนังสือรับรอง
(2) หนังสือยินยอมการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครอง และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูป้ กครอง
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน
สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อ 6.4 (1) และ 6.4 (2) ทางเว็บไซต์ http://botchallenge.bot.or.th
6.5 การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 และรอบที่ 2 : วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560)
การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1 คัดจาก 60 คน ให้เหลือผู้มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ผ่านเข้ารอบที่ 2
รูปแบบ : การแข่งขันทาข้อสอบ Online 30 ข้อ ในเวลา 45 นาที
รอบที่ 2 คัดจาก 10 คน ให้เหลือผู้มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับ เพื่อรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 - 2 และชมเชย
รูปแบบ : การแข่งขันเพื่อตอบคาถามบนเวที พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบคาตอบ
ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขันและกาหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

-37. กิจกรรม BOT Experience 2017 (วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2560)
ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ทั้ง 60 คน จะได้รบั สิทธิเข้าร่วมกิจกรรม BOT Experience 2017 รายละเอียดติดตาม
ได้ทางเว็บไซต์ http://botchallenge.bot.or.th
8. รางวัล มีดังนี้
8.1 ระดับเขต เป็นรางวัลสาหรับนักเรียน ต่อ 1 เขตการสอบ ได้แก่
- ชนะเลิศ 5,000 บาท (1 รางวัล) สาหรับผู้มีคะแนนสูงสุด ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบที่ 1
- ชมเชย 2,000 บาท (11 รางวัล)
8.2 ระดับประเทศ แบ่งเป็น รางวัลสาหรับนักเรียน และรางวัลสาหรับโรงเรียน ได้แก่
รางวัล
สาหรับนักเรียน
สาหรับโรงเรียน
ชนะเลิศ
10,000 บาท
50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)
8,000 บาท
40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)
6,000 บาท
30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ชมเชย (2 รางวัล)
3,000 บาท
มอบเกียรติบัตร
8.3 สนับสนุนโรงเรียน เป็นรางวัลสาหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 10,000 บาท
หมายเหตุ : 1. กรณีที่โรงเรียนหรือนักเรียนได้รับหลายรางวัล ธปท. จะมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2. มอบเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนที่เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยทั้ง 60 คน
3. มอบเกียรติบัตรสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
9. หัวข้อวิชาที่ใช้ในการสอบ
หัวข้อวิชา
1. ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ / ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
2. บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรวมการดาเนินนโยบายการเงิน
นโยบายสถาบันการเงิน นโยบายระบบการชาระเงิน และการบริหารจัดการ
ธนบัตร
3. ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) อาทิ
3.1 การออม การลงทุน การคานวณดอกเบี้ย ภัยทางการเงิน
3.2 พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้
4. ข่าวสารด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน และ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินทั่วไป

แหล่งข้อมูล
ติดตามรายละเอียดจากเว็บไซต์
http://botchallenge.bot.or.th และ
http://www.bot.or.th

10. คณะกรรมการตัดสิน
ผู้บริหารของ ธปท. และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ธปท. เป็นผู้สนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางและค่าที่พักสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ BOT Challenge & Experience 2017
และผู้ประสานงานโครงการ ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด
12. การสนับสนุนทุนการศึกษา
นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้าย (รอบที่ 2) จะได้รับสิทธิในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก ธปท.
เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ ปี 1 - 4 โดย ธปท. จะสนับสนุนจานวนปีละไม่เกิน 5 ทุน
เพื่อศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ และกฎหมาย
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสนับสนุนการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด

โครงการ BOT Challenge & Experience 2017
เขตการสอบ

สถานที่รายงานตัว

ติดต่อสอบถาม

1. ภาคเหนือ (17 จังหวัด)
กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจติ ร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง
ลาพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือ
68/3 ถนนโชตนา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

คุณรุ่งกมล โตธนายานนท์
RungkamT@bot.or.th
โทรศัพท์ 0-5393-1216
คุณวิชชดา ภู่สุวรรณ
WhichadP@bot.or.th
โทรศัพท์ 0-5393-1215

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด
เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี
อุบลราชธานี อานาจเจริญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45 ถนนนิกรสาราญ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

คุณชนัช เทียมมณีเนตร
ChanatT@bot.or.th
โทรศัพท์ 0-4391-3420
คุณชาญวิทย์ ปรีเอี่ยม
ChanwitP@bot.or.th
โทรศัพท์ 0-4391-3440

3. ภาคใต้ (14 จังหวัด)
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต
ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ยะลา

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคใต้
ถนนเพชรเกษม อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

คุณภูวดล เหล่าแก้ว
PhoowadL@bot.or.th
โทรศัพท์ 0-7427-2000 ต่อ 4420
คุณสุภาวดี วงศ์งาม
SupavadW@bot.or.th
โทรศัพท์ 0-7427-2000 ต่อ 4439

4. ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันตก (21 จังหวัด)
ภาคกลาง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
นครนายก
ภาคตะวันตก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
273 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

คุณศุลีพร โชควิวฒ
ั น
SureepoC@bot.or.th
โทรศัพท์ 0-2356-7495
คุณณัฐินี รชตะนันทน์
NatthinB@bot.or.th
โทรศัพท์ 0-2356-7251

5. กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล (5 จังหวัด)
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร

คุณจิรสุดา โภคภัณฑ์เจริญ
JirasudC@bot.or.th
โทรศัพท์ 0-2356-7543

หมายเหตุ : - การกาหนดเขตการสอบ แบ่งตามพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานภาคทั้ง 3 แห่งของ ธปท.
- ดูแผนที่ ธปท. สานักงานภาค และสานักงานใหญ่ http://www.bot.or.th หัวข้อ ติดต่อ ธปท.

