
 

ท่ี ศพอ.ป. ๔๓/๒๕๕๕ 

 
                                         ๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

 

เร่ือง   ขอเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมงานมอบประกาศนียบตัร   
 

เจริญพร    ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. ก าหนดการจดังานมอบประกาศนียบตัร   จ านวน ๑ ชุด  
  ๒. ระเบียบการแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ   จ านวน ๑ ชุด 

๓. ใบสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม    จ านวน ๑ ชุด 
 ดว้ยศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไดก้ าหนดจดังาน
มอบประกาศนียบตัรแก่นกัเรียน ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ในวันเสาร์ ๑๒ อาทิตย์ที่ 
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการจดังานคร้ังน้ีไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมหลายประเภท โดยทางศูนย ์ฯ ไดเ้ชิญผูแ้ทน
นกัเรียนจากศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี 
 ดงันั้น เพ่ือเช่ือมความสมานสามคัคีและความสัมพนัธ์อนัดีงามระหว่างศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ และ
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ กบัทั้งเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแสดงความรู้ความสามารถ และเพ่ือเป็นเกียรติ เป็นขวญั
ก าลงัใจแก่นกัเรียน ตลอดถึงผูท่ี้มาร่วมงาน จึงขอเรียนเชิญสถาบนัการศึกษาของท่านส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ดงัมีรายการ
ต่อไปน้ี 

๑. การแข่งขนัตอบปัญหาธรรม   ระดบัประถมศึกษา (ป.๔-ป.๖)  จ านวน ๒ คน 
 ๒. การแข่งขนัตอบปัญหาธรรม   ระดบัมธัยมศึกษา (ม.๑-๓)  จ านวน ๒ คน 

 ๓.การประกวดสวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะ  ระดบัประถมศึกษา/มธัยมศึกษา   ทีมละ ๕ คน 
     ๔. การประกวดอาราธนาในศาสนพิธี  ระดบัประถมศึกษา/มธัยมศึกษา ทีมละ ๕ คน 

๕. การประกวดบรรยายธรรม   ระดบัประถมศึกษา (ป.๔-๖) จ านวน ๑ คน 
 ๖. การประกวดบรรยายธรรม   ระดบัมธัยมศึกษา (ม.๑-๓)  จ านวน ๑ คน 
 ๗. การประกวดร้องเพลงไทยลกูทุ่งส่งเสริมศีลธรรม     ระดบัประถมศึกษา/มธัยมศึกษา จ านวน ๑ คน 
 อน่ึง เพ่ือความสะดวกในการเตรียมงาน ขอความกรุณาแจง้รายช่ือนกัเรียนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมให้ทราบล่วงหน้า 
ภายในวนัศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ คงจกัไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี  จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

เจริญพร 
 
 

(พระวิสุทธิภทัรธาดา) 
ผูอ้  านวยการ 

ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
 

ส านักงานเลขานุการ  โทรศพัท.์๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑๑-๖๘๒ โทรสาร.๐-๒๔๗๒-๕๙๔๒ 
 
 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘  โทรสาร. ๐-๒๔๗๒-๕๙๔๒   



 

 

 
 

ระเบียบการแข่งขนัตอบปัญหาธรรม งานมอบประกาศนียบตัร 
 ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์  วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร  เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 

วนัท่ี ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
**************** 

วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่ใหเ้ยาวชนไดแ้สดงความรูค้วามสามารถ  ในดา้นวชิาการทางพระพทุธศาสนา 
 ๒. เพือ่ปลกูฝงัคณุธรรม  จรยิธรรม  ตลอดถงึวฒันธรรมประเพณีอนัดงีามใหแ้กเ่ยาวชน 
 ๓. เพือ่ใหเ้ยาวชนไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของหลกัธรรมและน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 ๔. เพือ่เชือ่มสมัพนัธอ์นัดงีาม ระหว่างสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  
คณุสมบติัของผู้เข้าแข่งขนั 
 ๑. ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัทีไ่ดร้บัเชญิเขา้รว่มกจิกรรมเทา่นัน้ 
 ๒.ตอ้งแต่งกายในชดุนกัเรยีนของสถาบนัทีต่นสงักดัเทา่นัน้ 
 ๓. สถาบนัทีไ่ดร้บัเชญิเขา้รว่มแขง่ขนัสามารถสง่ไดร้ะดบัละ ๑ ทมี ๆ ละ  ๒  คนเทา่นัน้ 
 ๔. การแขง่ขนัแบ่งเป็น ๒ ระดบั ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตอนตน้    
หนังสือประกอบการค้นคว้า 
 ระดบัประถมศึกษา 
 ๑. นวโกวาทและธรรมะทัว่ ๆ ไป ๒. พทุธประวตั ิ ๓. ศาสนพธิเีล่ม ๑-๒   

๔. พทุธศาสนสภุาษติ เล่ม ๑ ๕. ความรูท้ ัว่ไป 
 ๖. วชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัประถมศกึษา (หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร) 
 ระดบัมธัยมศึกษา (ม.๑ – ม.๓) 
 ๑. ธรรมวภิาคและธรรมะทัว่ ๆ ไป  ๒. อนุพทุธประวตั ิ
 ๓. ศาสนพธิเีล่ม ๑-๒ ๔. พทุธศาสนสภุาษติเล่ม ๑-๒ ๕. ความรูท้ ัว่ไป 
 ๖. วชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร) 
หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 

๑. จากการตรวจและการนบัคะแนนของคณะกรรมการ 
๒. ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นยตุ ิ   (หากมคีะแนนเทา่กนัจะตอ้งเขา้แขง่ขนัรอบตดัสนิ) 

 ๓. การแขง่ขนัมสีองรอบ (รอบคดัเลอืก ขอ้สอบแบบปรนยั) รอบชงิชนะเลศิ ตอบสด 
รางวลัและทุนการศึกษา  

๑. รางวลัชนะเลศิ    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
๒. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑   โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
๓. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
๔. รางวลัชมเชยจ านวน  ๒  รางวลั   โล่รางวลั/ เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
 

ตดิต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑๑-๖๘๒,๐๘๗-๙๙๒-๐๔๖๒ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 
หมายเหต ุ: ทัง้ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาแขง่ขนัวนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

 



 

 
 
 

ระเบียบการประกวด “สวดมนตห์มู่ท านองสรภญัญะ” งานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 

วนัท่ี ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
********************** 

วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไดน้้อมร าลกึถงึคุณของพระรตันตรยั 
 ๒. เพื่อปลกูฝงัใหเ้ยาวชนมศีลีธรรมจรยิธรรมและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณอีนัดงีาม 
 ๓.เพื่อปลกูฝงัใหเ้ยาวชนมจีติใจทีอ่่อนโยน มคีวามรกั เมตตา และปรารถนาดต่ีอกนั 

๔. เพื่อเชื่อมสมัพนัธอ์นัดงีาม ระหว่างสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  
คณุสมบติัของผูเ้ข้าประกวด 
 ๑. ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนันัน้ ๆ 
 ๒. การแขง่ขนัแบ่งเป็น ๒ ระดบั ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา    
 ๔. แต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ยในชุดของสถาบนันัน้ ๆ 
 ๕.แต่ละสถาบนัส่งนกัเรยีนเขา้แขง่ขนัไดร้ะดบัละไมเ่กนิ ๑ ทมีๆ ละ จ านวน ๕ คน 
บทท่ีใช้สวดในการแข่งขนั 
 ๑. บทบชูาพระรตันตรยั (อรหงัฯ) ๒. บทนมสัการ (นโมฯ)    ๓. บทพุทธคุณ  
 ๔. บทธรรมคุณ    ๕. บทสงัฆคุณ     ๖. บทชยสทิธคิาถา (พาหุง)  
หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 
 ๑. ความพรอ้มเพรยีงในดา้นมารยาท  
 ๒. ท านอง  จงัหวะ  อกัขระ  วรรคตอน 
 ๓. ความพรอ้มเพรยีงในการสวด และน ้าเสยีง 
 ๔. การประกวดมรีอบเดยีว 

๕. การตดัสนิของคณะกรรมการถอืว่าเป็นการยตุ ิ 
รางวลั   
 ๑. รางวลัชนะเลศิ    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
 ๒. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑     โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
 ๓. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒     โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
 ๔. รางวลัชมเชยจ านวน ๒ รางวลั   โล่รางวลั/ เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
 
 
ตดิต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑๑-๖๘๒,๐๘๗-๙๙๒-๐๔๖๒ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 
หมายเหต ุระดบัประถมศกึษาแขง่ขนัวนัที ่๑๒ มกราคม ระดบัมธัยมศกึษาแขง่ขนัวนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
 
 



 

 
 

 

ระเบียบการประกวด  กล่าวค าอาราธนาในศาสนพิธี  งานมอบประกาศนียบตัร   
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 

วนัท่ี ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
*********************** 

วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรูใ้นหลกัของศาสนพธิ ี
 ๒. เพื่อปลกูฝงัใหเ้ยาวชนมศีลีธรรมจรยิธรรมและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณอีนัดงีาม 
 ๓.เพื่อปลกูฝงัใหเ้ยาวชนมจีติใจทีอ่่อนโยน มคีวามรกั เมตตา และปรารถนาดต่ีอกนั 

๔. เพื่อเชื่อมสมัพนัธอ์นัดงีาม ระหว่างสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  
คณุสมบติัของผูเ้ข้าประกวด 
 ๑. ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนันัน้ ๆ 
 ๒. การแขง่ขนัแบ่งเป็น ๒ ระดบั ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา    
 ๔. แต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ยในชุดของสถาบนันัน้ ๆ 
 ๕.แต่ละสถาบนัส่งนกัเรยีนเขา้แขง่ขนัไดร้ะดบัละไมเ่กนิ ๑ ทมีๆ ละ จ านวน ๕ คน 
บทท่ีใช้ในการประกวด 
 ๑. บทบชูาพระรตันตรยั (อมินิา) ๒. บทนมสัการพระรตันตรยั (อรหงั) ๓.บทอาราธนาศลี ๕  
             พรอ้มศลีทัง้ ๕ ขอ้   ๔. บทอาราธนาพระปรติร     ๕. บทอาราธนาพระธรรม  

๖. บทอาราธนาศลีอุโบสถ  ๗. ค ากรวดน ้าแบบยอ่ ค าถวายสงัฆทานทัว่ไป ค าถวายผา้อาบน ้าฝน  
หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 
 ๑. สามารถกล่าวค าอาราธนาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามแบบของพุทธศาสนพธิ ีหยดุตรงจงัหวะตามที ่ 
              ก าหนดไวแ้ละอกัขระไมว่บิตั ิ
 ๒. น ้าเสยีงตอ้งเปล่งออกมาเตม็เสยีง และพรอ้มเพรยีงกนั  
 ๓. ล าดบัขัน้ตอนถูกตอ้งตามแบบพุทธศาสนพธิ ี  
 ๔. การตดัสนิของคณะกรรมการถอืว่าเป็นอนัยตุ ิ
รางวลั และทุนการศึกษา 
 ๑ รางวลัชนะเลศิ   โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา    

๒ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑  โล่รางวลั/เกยีรตบิตัรพรอ้มทุนการศกึษา  
 ๓  รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒  โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 

๔ รางวลัชมเชย ๒ รางวลั  โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
 
ตดิต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑๑-๖๘๒,๐๘๗-๙๙๒-๐๔๖๒ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 
หมายเหตุ : ระดบัประถมศกึษาแขง่ขนัวนัที ่๑๒ มกราคม ระดบัมธัยมศกึษาแขง่ขนัวนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

                       ทมีจะตอ้งไม่ซ ้ากบัทมีสวดมนตส์รภญัญะ 

 
 



 

 
 

 
ระเบียบการประกวด บรรยายธรรม งานมอบประกาศนียบตัร 

ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 
วนัท่ี ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

****************** 
วตัถปุระสงค ์

๑ .เพื่อฝึกใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กัการพดูในทีชุ่มชนและส่งเสรมิการแสดงออกในทางสรา้งสรรค์ 
๒.เพื่อฝึกความเป็นผูน้ าใหแ้ก่เยาวชนและสามารถน าไปปฏบิตัใิชใ้นชวีติประจ าวนั 
๓. เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดงีามระหว่างสถาบนัการศกึษาต่างๆ 

คณุสมบติัผู้เข้าแข่งขนั 
๑. ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัที่ ไดร้บัเชญิเขา้รว่มกจิกรรมเท่านัน้ 

 ๒. ตอ้งแต่งกายในชุดนกัเรยีนของสถาบนัทีต่นสงักดัเท่านัน้ 
 ๓. การแขง่ขนัแบ่งเป็น ๒ ระดบั ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา  
 ๔. สถาบนัทีไ่ดร้บัเชญิเขา้ร่วมแขง่ขนั สามารถส่งไดร้ะดบัละ ๑  คน 
หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 
 ๑. บุคลกิภาพ มารยาทการทกัทายทีป่ระชุม 
 ๒. เน้ือเรือ่งมคีวามกลมกลนื ถูกตอ้งตามหลกัวาทศลิป์ 
 ๓. น ้าเสยีงถูกตอ้งตามหลกัภาษา ฟงัชดัเจน มอีารมณ์ร่วมกบัเน้ือเรือ่งบรรยาย บรรยายครบเวลาที ่
              ก าหนดให ้
 ๔. ผูเ้ขา้แขง่ขนัไมต่อ้งแนะน าตวั จะมพีธิกีรแนะน า เพยีงแสดงความเคารพและทกัทายทีป่ระชุมเท่านัน้ 
 ๕. การตดัสนิของคณะกรรมการถอืว่าเป็นการยตุ ิ
หวัข้อบรรยายธรรม 
     ๑. รูร้กัสามคัค ีท าดเีพื่อแผ่นดนิ   ๒.ศลีธรรมไมก่ลบัมา โลกาจะวนิาศ  

 ๓.วฒันธรรมไทยล ้าค่า รว่มกนัรกัษาใหคู้่ไทย  
กติกาในการแข่งขนั 
 ๑. เลอืกหวัขอ้เพยีงหวัขอ้ใด หวัขอ้หนึ่ง  
 ๒. ระดบัประถมศกึษาใชเ้วลาบรรยาย ๕  นาท ี ๓. ระดบัมธัยมศกึษาใชเ้วลาบรรยาย ๖ นาท ี
รางวลัและทุนการศึกษา  

๑. รางวลัชนะเลศิ    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
๒. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑     โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
๓. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒     โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
๔. รางวลัชมเชย ๒ รางวลั    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร  พรอ้มทุนการศกึษา 
 
 

ตดิต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๗-๙๑๑๑-๖๘๒,๐๘๗-๙๙๒-๐๔๖๒ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 
หมายเหต ุ: ทัง้ระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาแขง่ขนัวนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 



 

 

 
 

ระเบียบการประกวดร้องเพลงไทยลกูทุ่ง งานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร 

วนัท่ี ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
****************** 

วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อใหซ้าบซึง้ถงึวถิชีวีติ วฒันธรรมไทยโดยผ่านบทเพลงไทยลกูทุ่ง 
 ๒. เพื่อใหไ้ดแ้สดงความสามารถโดยผ่านบทเพลงไทยลกูทุ่ง 
 ๓. เพื่อสบืสานและอนุรกัษ์เพลงไทยลกูทุ่ง 
 ๔. เพื่อใหไ้ดฝึ้กฝนทกัษะการใชภ้าษาไทยโดยผ่านบทเพลงไทยลกูทุ่ง 
 ๕. เพื่อเชื่อมสมัพนัธอ์นัดงีาม ระหว่างสถาบนัและบุคคลต่างๆ 
ประเภทของการแข่งขนั 
 ๑. ระดบัประถมศกึษา  
 ๒. ระดบัมธัยมศกึษา       
คณุสมบติัของผูเ้ข้าแข่งขนั 
 ๑. ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีศ่กึษาอยูใ่นสถาบนันัน้ ๆ 
 ๒. การแขง่ขนัแบ่งออกเป็น ๒ ระดบั ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา  
          ๓. ตอ้งแต่งกายสุภาพสวยงามเหมาะสมกบัเนื้อหาของเพลง   
          ๔. สถาบนัทีไ่ดร้บัเชญิสามารถส่งผูเ้ขา้ประกวดระดบัประถมศกึษาไดจ้ านวน ๑ คน  
              ระดบัมธัยมศกึษา ๑ คน 
กติกาในการแข่งขนั  
 ๑. การแข่งขนัแบ่งเป็น ๒ รอบ รอบแรกวนัเสารท์ี ่๑๒ มกราคม เวลา ๑๘.๓๐ น. 
               ทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา คดัเหลอืระดบัละ ๗ คน / สถาบนั 

๒. ระดบัประถมศกึษารอบชงิชนะเลศิวนัที ่๑๓ มกราคม เวลา ๑๘.๓๐ น.  
                   (รอบชิงชนะเลิศ เพลงจะต้องไม่ซ า้กบัรอบคดัเลือก) 
 ๓. ตอ้งเป็นเพลงไทยลกูทุ่งเท่านัน้ มเีนื้อหาทีเ่หมาะสม ไมข่ดักบัศลีธรรม 
 ๔. การรอ้งตอ้งถูกตอ้งตามท านอง จงัหวะ และอกัขระ 
 ๕. การตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นอนัยตุ ิ
 รางวลัและทุนการศึกษา  

๑. รางวลัชนะเลศิ    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
 ๒. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
 ๓. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
 ๔. รางวลัชมเชย ๔ รางวลั   โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
 

ติดต่อประสานงาน โทร.๐๘๙-๔๘๕-๖๘๒๐,๐๘๕-๘๒๑-๘๐๒๔ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 
 



 

 
 
 

ใบสมคัรเข้ารว่มกิจกรรม งานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร 

วนัท่ี ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
****************** 

ชื่อสถานศกึษา……………………………………………………………………………แขวง/ต าบล………………………………… 
 

เขต/อ าเภอ………………………………………จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………………… 
 

โทรศพัท…์……………………………………………………………………...………………………………………………………… 
 

อาจารยผ์ูค้วบคุม………………………………..…………………ต าแหน่ง…………………………………………………………… 
 

การแข่งขนัตอบปัญหาธรรม    ระดบัประถมศึกษา   ระดบัมธัยมศึกษา 
ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

การแข่งขนับรรยายธรรม    ระดบัประถมศึกษา   ระดบัมธัยมศึกษา 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

การประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง    ระดบัประถมศึกษา   ระดบัมธัยมศึกษา 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 
การประกวดสวดมนตห์มูท่ านองสรภญัญะ  ระดบัประถมศึกษา   ระดบัมธัยมศึกษา 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

การประกวดกลา่วค าอาราธนาในศาสนพิธี   ระดบัประถมศึกษา   ระดบัมธัยมศึกษา 
ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 

ชื่อ……………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………ชัน้……… 
 
 
หมายเหตุ : (กรณุาส่งในนามศูนยศ์กึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย ์หรอืในนามสถาบนัการศกึษาเท่านัน้) 
 



 

บทพระพทุธคุณ ๙ ประการ ท านองสรภัญญะ 
 (น า)  อิติปิโสภะคะวา (รับ)  อะระหงัสัมมา สัมพุทโธ  วชิชาจะระณะสัมปันโน สุคโต  โลกะวทิู   
                        อะนุตตะโร   ปุริสะธมัมะสาระถิ  สัตถาเทวะมะนุสสานงั  พุทโธ  ภะคะวาติ.  
 (ข้ึน)  อิติปิ โส ภควา     (รับ)   เอกองคศ์าสดา             ทรงพระคุณเกา้ประการ 
                         ธ ล่วงพน้กิเลสมาร  พระกมลสันดาน   บริสุทธ์ิผดุผอ่งอ าไพ   
                 ตรัสรู้ชอบกระบวนการใน  อริยสัจได ้  ดว้ยพระองคเ์องแจง้จริง 
  เพียบพร้อมวชิาอา้งอิง  จรณะงามยิง่  ทั้งเก่งทั้งดีครบครัน 
  พระสุรเสียงจ านรรจ์  ไพเราะเสนาะกรรณ กงัวานนุ่มนวลชวนฟัง 
  พระเสด็จแดนใดยงั-  ธารธรรมไหลหลัง่ ดบัร้อนชโลมโลกร่มเยน็ 
  ทัว่โลกธาตุรู้เห็น   คุณโทษชดัเจน  พระน าหมู่สัตวข์า้มจร 
  เป็นสารถีฝึกสอน   เวไนยนิกร  มิมีผูใ้ดเปรียบปาน 
  เป็นพระบรมศาสดาจารย ์ ทวยเทพสักการ  มนุษยเ์ชิดชูบูชา 
  ต่ืนจากกิเลสนิทรา  ปลุกปวงประชา  รู้กนัรู้แกก้ลมาร 
  พระทยัแผเ่ผือ่เจือจาน  แจกธรรมเป็นทาน อ านวยโชคอ านวยชยั 
  ขา้ฯนอ้มกายวาจาใจ  หมอบราบกราบไหว ้ พระบาทบงกชทศพล 
  ขอพุทธานุภาพดล                        บนัดาลศุภผล  พนูพิพฒัน์สวสัดี.ฯ     (กราบ) 

 

บทพระธรรมคุณ ๖ ประการ ท านองสรภัญญะ 
 (น า) สะหวากขาโต  (รับ) ภะคะวะตา ธมัโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยโิก ปัจจตัตงั 

เวทิตพัโพ วญิญูหีติ. 
 (ข้ึน)   โย โส สวากขาโต                   (รับ)   คุณพระธมัโม          หกประการประมาณมี 
  พระธรรมานุศาสนี อนัพระผูมี้-                พระภาคตรัสไวแ้ยบยล 
  เป็นสัจธรรมสากล มีเหตุมีผล  ดีงามครบถว้นกระบวนความ 
  ผูใ้ดเช่ือฟังท าตาม เห็นความดีงาม ปรากฏแก่ตนตรงกนั 
  มิมีเง่ือนไขคืนวนั สัจธรรมตั้งมัน่  ท าดี ไดดี้ตลอดไป 
  มีผลควรภาคภูมิใจ บริสุทธ์ิโปร่งใส ทา้ทายพิสูจน์ตรวจตรา 
  เป็นส่ิงควรนอ้มน ามา สู่กายวาจา  และจิตเราท่านทุกคน 
  พระธรรมอ านวยมรรคผล  รู้ไดเ้ฉพาะตน  ส าหรับวญิญูทัว่ไป 
  ขา้ฯนอ้มกายวาจาใจ หมอบราบกราบไหว ้ พระธรรมค าสอนทศพล 
  ขอธรรมานุภาพดล- บนัดาลอิฐผล  สุขสมบติัสวสัดี.      (กราบ) 

 
 
 
 
 



 

บทพระสังฆคุณ ๙ ประการ ท านองสรภัญญะ 
            (น า)   สุปะฏิปันโน   (รับ) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปัน
โน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทงั จตัตาริ ปุริสะยคุานิ อฏัฐะ ปุริสะ
ปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทกัขิเนยโย อญัชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง  ปุญญกั 
เขตตงั โลกสัสาติ. 

 
 (ข้ึน) โย โส สุปฏิปันโน                   (รับ)   คุณพระสังโฆ  เกา้ประการประมวลมา 
  พระสงฆส์าวกศาสดา ทรงไตรสิกขา  ปฏิบติัเรียบร้อยดีงาม 
  ปฏิบติัเท่ียงตรงตาม แนวสิกขาสาม คือศีล  สมาธิ  ปัญญา 
  ปฏิบติัล่วงพน้กามาฯ พรหมจรรยโ์สภา บริสุทธ์ิสะอาดปราศราคี 
  ด าเนินขา้มพน้โลกีย ์ อิสรเสรี  มิมีเง่ือนไขผกูพนั 
  คู่ควรรับของก านลั เคร่ืองสักการอนั ผูห้วงับุญถวายบูชา 
  คู่ควรตอ้นรับเม่ือมา สู่เหยา้เคหา  ก่อเกิดสิริมงคล 
  คู่ควรรับบุญกุศล เพื่อผูว้ายชนม ์ ท่ีเรายงัรักอาลยั 
  ควรนอ้มกายวาจาใจ ประณมมือไหว ้ เคารพยกยอ่งเทิดทูน 
  ควรนบัเป็นเน้ือนาบุญ ยอดเยีย่มดว้ยคุณ สมบติับนัดาลโชคชยั 
  ขา้ฯ นอ้มกายวาจาใจ หมอบราบกราบไหว ้ พระสงฆส์าวกทศพล 
  ขอสังฆานุภาพดล-บนัดาลมงคล สุขสวสัด์ิพิพฒัน์เทอญ.ฯ 

(กราบ) 
 
 
 

หมายเหตุ : บทสรภญัญะน้ี เป็นบทเสริมพิเศษท่ีในการแข่งขนั สวดแบบเดียวกบับทธรรมคุณ ธรรมคือคุณากร 
                   (สามารถเปิดหนงัสือได)้ 

 


