
 

 

 
 

ระเบียบการ “การแข่งขนัตอบปัญหาธรรม”  
งานมอบประกาศนียบตัร 

 ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร 
**************** 

วตัถปุระสงค์ 
 ๑. เพือ่ใหเ้ยาวชนไดแ้สดงความรูค้วามสามารถ  ในดา้นวชิาการทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพือ่ปลกูฝงัคุณธรรม  จรยิธรรม  ตลอดถงึวฒันธรรมประเพณอีนัดงีามใหแ้กเ่ยาวชน 
 ๓. เพือ่ใหเ้ยาวชนไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของหลกัธรรมและน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 ๔. เพือ่เชือ่มสมัพนัธ์อนัดงีาม ระหวา่งสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  
คณุสมบติัของผูเ้ข้าแข่งขนั 
 ๑. ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัทีไ่ดร้บัเชญิเขา้รว่มกจิกรรมเทา่นัน้ 
 ๒.ตอ้งแต่งกายในชดุนกัเรยีนของสถาบนัทีต่นสงักดัเทา่นัน้ 
 ๓. สถาบนัทีไ่ดร้บัเชญิเขา้รว่มแขง่ขนัสามารถสง่ไดร้ะดบัละ ๑ ทมี ๆ ละ  ๒  คน 
 ๔. การแขง่ขนัแบ่งเป็น ๒ ระดบั ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา    
หนังสือประกอบการค้นคว้า 
 ระดบัประถมศึกษา  
 ๑. นวโกวาทและธรรมวภิาค  ๒. พทุธประวตั ิ  ๓. ศาสนพธิ ี  

๔. พทุธศาสนสภุาษติ    ๕. ความรูท้ ัว่ไป  
 ๖. วชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัประถมศกึษา(หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร) 

(ขอ้ ๑-๔ ใชห้ลกัสตูรธรรมศกึษาชัน้ตร)ี 
ระดบัมธัยมศึกษา 
๑. นวโกวาทและธรรมวภิาค ๒. พทุธประวตัแิละอนุพุทธประวตั ิ๓. ศาสนพธิ ี  
๔. พทุธศาสนสภุาษติ   ๕. ความรูท้ ัว่ไป  

 ๖. วชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัมธัยมศกึษา (หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธกิาร) 
(ขอ้ ๑-๔ ใชห้ลกัสตูรธรรมศกึษาชัน้ตรแีละชัน้โท) 

หลกัเกณฑ์การตดัสิน 
๑. จากการตรวจและการนบัคะแนนของคณะกรรมการ 
๒. การแขง่ขนัมสีองรอบ (รอบคดัเลอืก ขอ้สอบแบบปรนยั) รอบชงิชนะเลศิ ตอบสด  
๓. รอบแรกหากมคีะแนนเทา่กนัตอ้งแขง่ขนัเพือ่หาผูเ้ขา้รอบชงิชนะเลศิ 
๔. ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นยุต ิ 

รางวลัและทุนการศึกษา  
๑. รางวลัชนะเลศิ   โลร่างวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
๒. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑   โลร่างวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
๓. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒    โลร่างวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทุนการศกึษา 
๔. รางวลัชมเชยจ านวน  ๕  รางวลั   โลร่างวลั/ เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 

 
ติดต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐-๒๔๗๒-๕๙๔๒,๐๘๖๙๗๑-๕๔๕๙,๐-๘๓๒๕๙-๒๒๐๑ 



 

 
 

 
ระเบียบการ “การประกวดบรรยายธรรม”  

งานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 

****************** 
วตัถปุระสงค ์

๑ .เพื่อฝึกใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กัการพดูในทีช่มุชนและส่งเสรมิการแสดงออกในทางสรา้งสรรค์ 
๒.เพื่อฝึกความเป็นผูน้ าใหแ้ก่เยาวชนและสามารถน าไปปฏบิตัใิชใ้นชวีติประจ าวนั 
๓. เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดงีามระหวา่งสถาบนัการศกึษาต่างๆ 

คณุสมบติัผูเ้ข้าแข่งขนั 
๑. ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัที่ ไดร้บัเชญิเขา้ร่วมกจิกรรมเทา่นัน้ 

 ๒. ตอ้งแต่งกายในชดุนกัเรยีนของสถาบนัทีต่นสงักดัเทา่นัน้ 
 ๓. การแขง่ขนัแบ่งเป็น ๒ ระดบั ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา  
 ๔. สถาบนัทีไ่ดร้บัเชญิเขา้ร่วมแขง่ขนั สามารถส่งไดร้ะดบัละ ๑  คน 
หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 
 ๑. บุคลกิภาพ มารยาทการทกัทายทีป่ระชมุ 
 ๒. เนื้อเรื่องมคีวามกลมกลนื ถูกตอ้งตามหลกัวาทศลิป์ 
 ๓. น ้าเสยีงถูกตอ้งตามหลกัภาษา ฟงัชดัเจน มอีารมณ์ร่วมกบัเนื้อเรื่องบรรยาย บรรยายครบเวลาที ่
              ก าหนดให ้
 ๔. ผูเ้ขา้แขง่ขนัไม่ตอ้งแนะน าตวั จะมพีธิกีรแนะน า เพยีงแสดงความเคารพและทกัทายทีป่ระชมุเท่านัน้ 
 ๕. การตดัสนิของคณะกรรมการถอืวา่เป็นการยุติ 
หวัข้อบรรยายธรรม 
      ศลี ๕ พฒันาสงัคมไทยใหร้่มเยน็   
กติกาในการแข่งขนั 
 ๑. ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ใชห้วัขอ้บรรยายเดยีวกนั 
 ๒. ระดบัประถมศกึษาใชเ้วลาบรรยาย ๕  นาท ี ๓. ระดบัมธัยมศกึษาใชเ้วลาบรรยาย ๗ นาท ี
รางวลัและทุนการศึกษา  

๑. รางวลัชนะเลศิ    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
๒. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑     โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
๓. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒     โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
๔. รางวลัชมเชย  ๕  รางวลั      โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร  พรอ้มทนุการศกึษา 
 

ติดต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐-๒๔๗๒-๕๙๔๒,๐๘๖๙๗๑-๕๔๕๙,๐-๘๓๒๕๙-๒๒๐๑ 
 
 
 



 

 
 
 

ระเบียบการ ประกวด “สวดมนต์หมู่ท านองสรภญัญะ” 
งานมอบประกาศนียบตัร 

ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 
********************** 

วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อส่งเสรมิใหเ้ยาวชนไดน้้อมร าลกึถงึคุณของพระรตันตรยั 
 ๒. เพื่อปลูกฝงัใหเ้ยาวชนมศีลีธรรมจรยิธรรมและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณอีนัดงีาม 
 ๓.เพื่อปลูกฝงัใหเ้ยาวชนมจีติใจทีอ่อ่นโยน มคีวามรกั เมตตา และปรารถนาดตี่อกนั 

๔. เพื่อเชือ่มสมัพนัธอ์นัดงีาม ระหวา่งสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  
คณุสมบติัของผูเ้ข้าประกวด 
 ๑. ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนันัน้ ๆ 
 ๒. การแขง่ขนัแบ่งเป็น ๒ ระดบั ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา    
 ๔. แต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ยในชดุของสถาบนันัน้ ๆ 
 ๕.แต่ละสถาบนัส่งนกัเรยีนเขา้แขง่ขนัไดร้ะดบัละไม่เกนิ ๑ ทมีๆ ละ จ านวน ๕ คน 
บทท่ีใช้สวดในการแข่งขนั 
 ๑. บทบูชาพระรตันตรยั (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. การประกวดจะมสีองรอบ  

๕. การตดัสนิของคณะกรรมการถอืวา่เป็นการยุติ 
รางวลั   
 ๑. รางวลัชนะเลศิ    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
 ๒. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑     โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
 ๓. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒     โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
 ๔. รางวลัชมเชยจ านวน  ๕  รางวลั   โล่รางวลั/ เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
 
ติดต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐-๒๔๗๒-๕๙๔๒,๐๘๖๙๗๑-๕๔๕๙,๐-๘๓๒๕๙-๒๒๐๑ 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ระเบียบการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 

****************** 
วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อใหซ้าบซึ้งถงึวถิชีวีติ วฒันธรรมไทยโดยผา่นบทเพลงไทยลูกทุ่ง 
 ๒. เพื่อใหไ้ดแ้สดงความสามารถโดยผา่นบทเพลงไทยลูกทุ่ง 
 ๓. เพื่อสบืสานและอนุรกัษ์เพลงไทยลูกทุง่ 
 ๔. เพื่อใหไ้ดฝึ้กฝนทกัษะการใชภ้าษาไทยโดยผา่นบทเพลงไทยลูกทุ่ง 
 ๕. เพื่อเชือ่มสมัพนัธอ์นัดงีาม ระหวา่งสถาบนัและบุคคลต่างๆ 
ประเภทของการแข่งขนั 
 ๑. ระดบัประถมศกึษา  
 ๒. ระดบัมธัยมศกึษา       
คณุสมบติัของผูเ้ข้าแข่งขนั 
 ๑. ตอ้งเป็นนกัเรยีนทีศ่กึษาอยู่ในสถาบนันัน้ ๆ 
 ๒. การแขง่ขนัแบ่งออกเป็น ๒ ระดบั ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา  
          ๓. ตอ้งแต่งกายสุภาพสวยงามเหมาะสมกบัเนื้อหาของเพลง   
          ๔. สถาบนัทีไ่ดร้บัเชญิสามารถส่งผูเ้ขา้ประกวดระดบัละ ๑ คน  
กติกาในการแข่งขนั  
 ๑. การแขง่ขนัแบ่งเป็น ๒ รอบ  

๒. รอบชงิชนะเลศิ เพลงจะตอ้งไมซ่ ้ากบัรอบคดัเลอืก 
๓. ตอ้งเป็นเพลงไทยลูกทุง่เท่านัน้ มเีนื้อหาทีเ่หมาะสม ไม่ขดักบัศลีธรรม 

 ๔. การรอ้งตอ้งถูกตอ้งตามท านอง จงัหวะ และอกัขระ 
 ๕. การตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นอนัยุต ิ
 รางวลัและทนุการศึกษา  

๑. รางวลัชนะเลศิ    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
 ๒. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
 ๓. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒    โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
 ๔. รางวลัชมเชย  ๕  รางวลั   โล่รางวลั/เกยีรตบิตัร พรอ้มทนุการศกึษา 
 

ติดต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๙-๔๘๕-๖๘๒๐,๐๘๕-๘๒๑-๘๐๒๔ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 
 
 
 

 
 



 

 
 
\ 

ใบสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม งานมอบประกาศนียบตัร 
ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 

วนัเสารท่ี์ ๑๐ – วนัองัคารท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
****************** 

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

เขต/อ าเภอ………………………………………จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณยี…์…………………………… 
 

โทรศพัท์………………………………………………………………………...………………………………………………………… 
 

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

 
การประกวดตอบปัญหาธรรม    ระดบัประถมศึกษา    ระดบัมธัยมศึกษา 

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

 

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

 

การประกวดบรรยายธรรม   ระดบัประถมศึกษา   ระดบัมธัยมศึกษา 

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

 

การประกวดสวดมนต์หมู่ท านองสรภญัญะ    ระดบัประถมศึกษา   ระดบัมธัยมศึกษา 

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

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

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

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

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

 
การประกวดร้องเพลงไทยลกูทุ่งส่งเสริมศีลธรรม   ระดบัประถมศึกษา   ระดบัมธัยมศึกษา 

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

 

ติดต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๙-๔๘๕-๖๘๒๐,๐๘๕-๘๒๑-๘๐๒๔ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 
 
 
 



 

 
 
 
 

ตารางกิจกรรมการแข่งขนั 
งานมอบประกาศนียบตัร 

ศนูยศึ์กษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 
วนัเสารท่ี์ ๑๐-วนัองัคารท่ี ๑๓  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘  

******************* 
ล าดบั กิจกรรม ระดบั วนั/เวลา หมายเหตุ 
๑ บรรยายธรรม ประถมศึกษา ๑๐ ม.ค.๕๘/๐๗.๐๐-๑๕.๓๐   ๑ คน  

๒ บรรยายธรรม มธัยมศึกษา ๑๐ ม.ค.๕๘/๐๗.๐๐-๑๕.๓๐  ๑ คน  

๓ ตอบปัญหาธรรม ประถมศึกษา ๑๐ ม.ค.๕๘/๐๗.๐๐-๑๕.๓๐  ๒ คน  
๔ ตอบปัญหาธรรม มธัยมศึกษา ๑๐ ม.ค.๕๘/๐๗.๐๐-๑๕.๓๐  ๒ คน 
๕ สวดมนตห์มู่ฯ ประถมศึกษา ๑๑ ม.ค.๕๘/๐๗.๐๐-๑๕.๓๐ ๕ คน 
๖ สวดมนตห์มู่ฯ มธัยมศึกษา ๑๒ ม.ค.๕๘/๐๗.๐๐-

๑๕.๓๐ 
๕ คน 

๗ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประถมศึกษา ๑๐-๑๑ ม.ค.๕๘/๑๗.๐๐ คดัเลือก วนัละ ๑๐ คน 

๘ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง มธัยมศึกษา ๑๐-๑๑ ม.ค.๕๘/๑๗.๐๐ คดัเลือก วนัละ ๑๐ คน 
๙ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประถมศึกษา ๑๒ ม.ค.๕๘/๑๗.๐๐ ชิงชนะเลิศ  
๑๐ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง มธัยมศึกษา ๑๓ ม.ค.๕๘/๑๗.๐๐ ชิงชนะเลิศ  

 
 

ติดต่อประสานงาน โทร.๐-๒๔๖๖-๘๙๕๘,๐๘๙-๔๘๕-๖๘๒๐,๐๘๕-๘๒๑-๘๐๒๔ โทรสาร.๐๒-๔๗๒-๕๙๔๒ 


