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โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย คร้ังที่ 10 

 
 

  

 การแข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
 
 เชิญชวนโรงเรียนที่มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกโรงเรียนทั่วประเทศส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยส่งใบสมัครมายังสมาคมประกันวินาศภยัไทย ในรอบแรกจะ
เป็นรอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที ่
10 พฤศจิกายน 2561 โดยจะคัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนสูงสุด 30 ทีม จากทั่วประเทศเพ่ือไปแข่งขันใน
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 
 

กติกาการแข่งขันในรอบคัดเลือก 
1. โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 2 คน)  
2. ก าหนดแข่งขันรอบแรกซึ่งเป็นรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561  
    เวลา 10.00-12.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ 
3. สถานที่สอบ ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ในพื้นที่ของแต่ละ 

จังหวัด (สถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลง โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด จะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า) 

4. เกณฑ์ตัดสินจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดตามล าดับเพียง 30 จากทั่วประเทศ 
  5. กรณีท่ีมีทีมที่คะแนนเท่ากันทางกรรมการจะตัดสินโดยใหผ้่านเข้ารอบทั้งสองทีม 
  6. ประกาศผลสอบที่ website : http://www.tgia.org  
  7. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนภายหลังจากที่ได้เข้าสอบรอบแรกแล้ว 
8. ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการและได้รับเงินรางวัลจากโครงการนี้ 

   
แนะแนวการออกข้อสอบในรอบคัดเลือก 

   

1. การประกันภัยรถยนต์  (ภาคบังคับ+ภาคสมัครใจ) จ านวน 15 ข้อ   
2. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด    จ านวน 25 ข้อ   
3. การประกันภัยทรัพย์สิน    จ านวน 10 ข้อ   
4. การประกันภัยทางทะเลฯ    จ านวน   2 ข้อ   
5. ความรู้ทั่วไป      จ านวน 15 ข้อ   
6. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์    จ านวน 13 ข้อ 

                          และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย 
 
 

http://www.tgia.org/
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7. ค าศัพท์ประกันภัย      จ านวน 10 ข้อ 
8. ความเข้าใจด้านการประกันภัย     จ านวน 10 ข้อ 

 
การประกาศผล 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จะคัดเลือกเพียง 30 โรงเรียน ที่มีคะแนนในการสอบรอบคัดเลือกสูง

ตามล าดับ 30 ทีม จากทั่วประเทศ (ไม่แบ่งแยกตามภูมิภาค) จากนั้นให้ทุนอบรมเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระยะเวลา 3 วัน ซึ่งบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย วัตถุประสงค์เพ่ือไปถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียนได้มาสอบในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย และเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป โดยให้
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกส่งอาจารย์ที่ปรึกษามาเข้ารับฟังการบรรยายฟรี โรงเรียนละ 1 ท่าน  

 
ทุนอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการประกันวินาศภัย 
คณะกรรมการ พิจารณาให้ทุนเข้ารับการอบรมฟรี “หัวข้อหลักสูตรความรู้ด้านการประกันวินาศภัย” 

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก และจะต้องเข้ามาแข่งขันในรอบชิงแชมป์
ประเทศไทย โรงเรียนละ 1 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะค่าเข้าอบรม ค่าห้องพักคู่ 2 คืน ค่าอาหารมื้อเช้า
และมื้อกลางวัน) ** ยกเว้นค่าเดินทางและอาหารเย็น การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 
ณ โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีก าหนดการดังนี้ 

 
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 

 11.00 – 12.00 น.  ลงทะเบียน 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 13.00 – 14.00 น.  แนะน าภาพรวมของธุรกิจประกันภัย 
     วิทยากรโดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา 
     ผู้อ านวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
  
 14.00 – 16.30 น.  บรรยายหัวข้อ ความรู้ทั่วไปการประกันภัย และ 
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  
     วิทยากรโดย คุณนิธิพร ไตรทิพเทวินทร์ 
     ผู้อ านวยการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง 

ประเทศไทย 
16.30 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 

07.30 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 12.00 น.  บรรยายหัวข้อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
    และสมัครใจ 
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    วิทยากรโดยคุณประสิทธิ์ ค าเกิด 
    รองกรรมการผู้จัดการ  

บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 13.00 – 16.30 น.  บรรยายหัวข้อ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
     วิทยากรโดยคุณจิรายุ วราภรณ์ 
  

16.30 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตย์ท่ี 16 ธันวาคม 2561 

07.30 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 11.30 น.  บรรยายหัวข้อ การประกันภัยทรัพย์สิน 
    วิทยากรโดยคุณ… 
         
11.30 – 12.00 น.  มอบประกาศนียบัตรให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

................................. 
 เวลา 10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ 
 เวลา 14.45 – 15.00 น.  รับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ 

 
 
 
 

**หมายเหตุ. ส าหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบแรก หากสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถ
เข้ารับการอบรมได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด** 
 

 


