
                                                

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

คํานํา 
สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ ไดจัดใหมีการแขงขันทักษะ         

ทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับเขต ขึ้นเปนประจําทุกป ซึ่งในปนี้จากมติ                 

ที่ประชุมผูบริหารโรงเรียน เขต ๓ ไดมีมติใหจัดงานการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม              

แผนกสามัญศึกษา เขต ๓  ครั้งท่ี ๑๔  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  ในวันศุกร ที่ ๒๑ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

ณ  โรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลสนับทึบ  อําเภอวังนอย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ดังนั้น เพื่อใหการจัดการแขงขันดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และใหทุกโรงเรียนในเขต       

ไดทราบรายละเอียดและเกณฑการตัดสินในทุกรายการแขงขันใหตรงกัน ทางสํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา เขต ๓  จึงไดจัดทํารายละเอียดการแขงขันทักษะฯ ระดับเขตขึ้น โดยเกณฑการแขงขัน       

ในทุกรายการไดอิงเกณฑจากการแขงขันทักษะวิชาการในปการศึกษาที่ผานมา  

 ทั้งนี้ คณะผูจัดทําขอถวายความสะดวกใหกับทานทั้งหลายดวยความสํานึกดี ที่มีตอพระพุทธศาสนา 

หวังประโยชนอยางยิ่งจากการที่ทานทั้งหลายทําความเขาใจกับหนังสือเลมนี้มิใชเพียงอานจบ หากแต           

จะประจักษ เมื่อทานนําไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อหวังธํารงไวซึ่งศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนาตอไป 

 

               

คณะดําเนินการแขงขันทักษะทางวิชาการฯ เขต ๓   

สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ 
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  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 

สารบัญ 
 

 คํานํา            ก 

 สารบัญ            ข 

 กําหนดการ           ๑ 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับเขต  ๒ 

 แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินและกรรมการกํากับหองการแขงขันทักษะทางวิชาการปริยัตสิามัญ ๓ 

 ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาการ        ๔ 

 กิจกรรมการการแขงขัน         ๕ 

 รายการแขงขันและเกณฑการแขงขัน                 ๖ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย        

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร        

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา       

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ         

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพี        

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ       

 รางวัล เกณฑการตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน      

 

  

  

 

 

 

 

 ข 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 

 
 
 
 
 

กําหนดการ 
การแขงขันทักษะทางวิชาการกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

กลุมที่ ๓  ครั้งที่ ๑๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
วันจันทรที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลสนับทึบ   
อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

............................................................... 
วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  - ฉันภัตตาหารเชา / รับประทานอาหารเชา 
เวลา ๐๗.๓๐ น.  - ผูบริหาร  คร ู บุคลากรทางการศึกษา  สามเณรนักเรียนลงทะเบียน ณ  กองอํานวยการ 
เวลา ๐๘.๐๐ น.  - คณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียน  ผูบริหาร  คณะครู  สามเณรนักเรียนและแขกผูมีเกียรติ
    รวมงานพรอมกัน   ณ บรเิวณพิธี  
เวลา 0๙.๐0 น.  - พิธีเปดโครงการแขงขันทักษะวิชาการ 

- ประธานสงฆ พระราชวัชราภรณ ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษากลุมท่ี ๓ /เจาอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จุดธูปเทยีน และนาํ
กลาวบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นข้ึนสูอาสนรับรอง  
- ประธานในพิธี (ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) เปดกรวยกระทง
ดอกไมสักการะหนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
- ประธานในพิธี (ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ)  ถวายสักการะ 
- ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(นายประดับ โพธิกาญจนวัตร) ผูแทน ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
กลุมที่ 3 ถวายสักการะ 
- ประธานในพิธี (ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) รับคํากลาวรายงาน 

- ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  (นายประดับ โพธิกาญจนวัตร) กลาวรายงาน 
- ประธานในพิธี (ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ) กลาวเปดงาน 
- ประธานสงฆ พระราชวัชราภรณ กลาวสัมโมทนียกถา 
- ประธานสงฆ พระราชวัชราภรณ มอบของท่ีระลึก   
- ประธานในพิธีลั่นฆองเปนสัญลักษณของการเปดงาน และถายภาพรวมกัน 
  (เสรจ็พิธีเปดโครงการฯ) 
- เริ่มแขงขันทักษะวิชาการ ตามกิจกรรม 

 

 ๑ 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

/เวลา ๐๙.๔0 น. ... 
เวลา ๑๐.๐๐ น.  เริ่มการแขงขันกิจกรรม 
   ๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาบาลี จํานวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
   ๒. การแขงขันตอบปญหาวิชาพระพุทธศาสนา  จาํนวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
   ๓. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาไทย  จํานวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
   ๔. การแขงขันตอบปญหาวิชาคณิตศาสตร จํานวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
   ๕. การแขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร จาํนวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
   ๖. การแขงขันตอบปญหาวิชาสังคมฯ จํานวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
   ๗. การแขงขันตอบปญหาวิชาสุขศึกษาฯ จํานวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
   ๘. การแขงขันตอบปญหาวิชาศิลปะ  จํานวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
   ๙. การแขงขันตอบปญหาวิชาการงานอาชีพฯ จาํนวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
   ๑๐. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๕๐ ขอ (ม.ตน/ม.ปลาย) 
เวลา ๑๑.๐๐ น. - พักฉันภัตตาหารเพล/รบัประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐ น. - คณะกรรมการตรวจขอสอบ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พิธีปดโครงการแขงขันทักษะวิชาการ 
  - มอบโล / เกียรติบัตร  
  - เสร็จพิธ ี(เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ) 
 

************************************************************** 
 
หมายเหตุ กําหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คําสั่งสํานกังานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓ 

ที ่๐๐๖ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศกึษา  กลุมที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

........................................................ 

 ๒ 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 ดวยสํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี ๓ ไดตระหนักถึงความสําคัญใน

การสงเสริมใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถและพัฒนาตนไดอยางเต็มศักยภาพ เปนผูมีความรูและความ

ประพฤติที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม จึงกําหนดจัดโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการกลุม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ ประจําปการศกึษา ๒๕๖๔ ขึ้น ในวันที่ ๒๑ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

โดยมีผูบรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนจาก ๑๙ โรงเรยีนเขารวมโครงการ 
 

 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศกึษา กลุมท่ี ๓ ครัง้ที่ ๑๔ ดาํเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย จึงขอ

แตงตั้งกรรมการดําเนินงานฝายตางๆดังตอไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 ๑.๑   พระราชวัชราภรณ  ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓ 

 ๑.๒   ผูอํานายการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี ๓ ทุกโรงเรียน 

 ๑.๓   ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑.๔   ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงหบุรี      
        

๒. คณะกรรมการอํานวยการ  

 มีหนาที่ อํานวยการใหการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ เปนไปดวยความเรียบรอย  ตัดสินใจแกปญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนระหวางดําเนินการสอบ  กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของฝายตางๆ  ใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

ประกอบดวย 

๒.๑  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯอยุธยา  ประธานกรรมการ 

๒.๒  พระครูวิศิษฐธรรโมทัย   รองผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 

๒.๓  พระครูจักรธรรมนิวิฐ     เลขานุการกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุมท่ี  ๓             กรรมการ 

๒.๔  พระครูวิจิตรธรรมโกศล  รองผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย         กรรมการ 

๒.๕  พระครูปลัดศราวุธ        รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ         กรรมการและเลขานุการ  
               

๓.  คณะกรรมการกลางประจําสนามสอบ 

 มีหนาท่ี  จัดพิมพ  ถายเอกสาร  เรียงเย็บขอสอบ  บรรจุขอสอบลงในซอง  แยกตามรายวชิา  จัดเตรยีม

รายชื่อสาํหรับเซ็นเขาสอบบรรจุลงในซองแยกตามรายวิชาที่สอบ และหองสอบ  เก็บรักษาขอสอบ  จายขอสอบ

ใหกรรมการคุมสอบ  รับ-ตรวจนับกระดาษคาํตอบ  จากกรรมการคมุสอบ  จัดแยกกระดาษคาํตอบเปนรายวชิา 

สงใหกรรมการตรวจขอสอบ 

 

๓.๑  พระราชวัชราภรณ            ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุมท่ี  ๓       ประธานกรรมการ 

๓.๒  พระครูจักรธรรมนิวิฐ         เลขานุการกลุมโรงเรยีนพระปริยัติธรรมฯ กลุมท่ี  ๓  รองประธานกรรมการ  

๓.๓  นายอดิพงศ  ชูบุญ            นักวิชาการศาสนศกึษา กลุมที่ ๓                             กรรมการ 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๓.๔  นายไกรสร  บุญศรี            นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมที่ ๓                   กรรมการและเลขานุการ 
 

๔.  คณะกรรมการฝายจัดเอกสาร 

 มีหนาท่ี  จัดพิมพใบประกาศเกียรติบัตรสําหรับผูชนะเลิศแตละรายการและผูเขารวมกิจกรรม  รวมท้ัง

คณะกรรมการ  จัดเตรยีมโลรางวัล  และเกียรติบัตรสําหรับผูชนะการแขงขัน  จัดเตรยีมเงินทุนสําหรับผูชนะแต

ละรายการและคาอื่นๆ  งบประมาณอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๔.๑  พระครูวิศิษฐธรรโมทัย   รองผูอํานวยการโรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 

๔.๒  พระมหายงยุทธ วรยุทฺโธ          โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย          รองประธานกรรมการ 

๔.๓  นางสาวมณีรัตน ชูคง              โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย               กรรมการ 

๔.๔. นายบัณฑิต  ผองผึ้ง                โรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย      กรรมการ 

๔.๕  นางสาวฐิติรัตน  ศรษีะใบ         โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๔.๖  นายทรงเกียรติ  สุขพิทักษ        โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๔.๗  นายอัสราวุฒิ  สงสุขเกษตรพร   โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ                           กรรมการ 

๔.๘  นายสพุจน  ทองจันทร            โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ                   กรรมการและเลขานุการ 
 

๕.  คณะกรรมการจัดสถานที ่

 มีหนาท่ี  จัดสถานท่ีพิธีเปด และทําความสะอาดหองสอบ  จัดหองสอบ  ติดผนังที่นั่งสอบ และที่นั่งสอบ

แตละหอง ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๕.๑  พระครูวิมลปริยัติวัฒน                โรงเรียนมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย          ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายวิรตัน  พันธใหล                  โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย        รองประธานกรรมการ 

๕.๓  พระมหาทศพร  สุมุทุโก              โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๕.๔  พระมหาอานนัท อานนทฺสิริ         โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๕.๕  พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฐวุฑฺฒิโก        โรงเรียนมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย               กรรมการ 

๕.๖  พระมหาสิริมงคล ปยมงฺคโล         โรงเรียนมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๕.๗  พระมหาคมกริช สุภชโย              โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย               กรรมการ 

 ๕.๘  พระคมศร คุณสโร                    โรงเรยีนมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย               กรรมการ  

๕.๙  นายกระแส  สุขพิทักษ               โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๕.๙  นายประมวล  ริมี                     โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๕.๑๐ นายศักดิ์อรุณ  ลุจิตร                โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 
 

๖.  คณะกรรมการจัดเตรียมเวที 

 มีหนาท่ี  จัดตกแตงเวทีสถานที่พิธีเปดการแขงขันทักษะวิชาการ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๖.๑  นางสาวมณีรัตน ชูคง              โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย            ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายบัณฑิต  ผองผึ้ง                โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย          รองประธานกรรมการ 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๖.๓  นางสาวฐติิรัตน  ศรษีะใบ         โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๖.๔  นายทรงเกียรติ  สุขพิทักษ        โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย         กรรมการและเลขานุการ  
 

๗.  คณะกรรมการฝายพิธีการและประชาสัมพันธ 

 มีหนาท่ี  ประชาสัมพันธ  ดาํเนินพิธีการ  ประกาศผลรางวลั  สาํหรับผูชนะการแขงขันแตละรายการ  

บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน 
 

๗.๑  พระครูจักรธรรมนิวิฐ         เลขานุการกลุมโรงเรยีนพระปริยัติธรรมฯ กลุมท่ี  ๓  ประธานกรรมการ 

๗.๒  นายสุวรรณ  องคะชื่น        โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย             รองประธานกรรมการ 

๗.๓  นายจรัญ  ชูแกว               โรงเรียนพระปรยิัติธรรมฯ วัดธรรมิการาม       กรรมการ 

๗.๔  นายวาร ีหุนประการ โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัต ิ                 กรรมการ 

๗.๕  นายไกรสร  บุญศรี            นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมที่ ๓                  กรรมการและเลขานุการ 
  

๘.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน 

 มีหนาท่ี  รับลงทะเบียนคณะกรรมการกํากับหองสอบ  นักเรยีนที่จะเขารับการแขงขันแตละรายการ 
 

๘.๑  นายวิรตัน  พันธใหล            โรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย             ประธานกรรมการ 

๘.๒  นายสนาม  พรมมานอก        โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย          รองประธานกรรมการ        

๘.๓  นายสุนันท  แมกพิมาย         โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                  กรรมการ 

๘.๔  นายสาํราญ  นามอินทร        โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ                             กรรมการ 

๘.๕  นายอัสราวุฒิ  สงสุขเกษตรพร โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ                             กรรมการ 

๘.๖  นายสพุจน  ทองจันทร          โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ                             กรรมการ 

๘.๗  นายศักดิ์อรุณ  ลุจิตร            โรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย      กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 

๙.  คณะกรรมการฝายปฏิคม / อาหาร  เครื่องดื่ม 

 มีหนาท่ี ดูแลเรื่องรายการอาหารกลางวัน  อาหารวาง  และเครื่องดื่ม  ดูแลและบริการน้ํา  อาหาร

กลางวัน  อาหารวางคณะกรรมการและผูเขาสอบ  งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

๙.๑  พระครูวิศิษฐธรรโมทัย   รองผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 

๙.๒  พระครูวิจิตรธรรมโกศล  รองผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการ  

๙.๓  พระมหาทศพร  สุมุทุโก              โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั               กรรมการ 

๙.๔  พระมหาอานนัท อานนทฺสิริ         โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๕  พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฐวุฑฺฒิโก        โรงเรียนมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย               กรรมการ 

๙.๖  พระมหาสิริมงคล ปยมงฺคโล         โรงเรียนมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๗  พระมหาคมกริช สุภชโย              โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๙.๘  พระคมศร คณุสโร                     โรงเรยีนมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ  

๙.๙  นายกระแส  สุขพิทักษ                โรงเรียนมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๑๐  นายประมวล  ริม ี                   โรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๑๑  นายวิรัตน  พันธใหล                โรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๑๒  นายสนาม  พรมมานอก            โรงเรียนมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๑๓  นายสุนันท  แมกพิมาย             โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๑๔  นางสาวมณีรัตน ชูคง               โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๑๕  นายบัณฑิต  ผองผึ้ง                โรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๑๖  นางสาวฐิติรัตน  ศรีษะใบ         โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย                กรรมการ 

๙.๑๗  นายทรงเกียรติ  สุขพทิักษ        โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั      กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๐.  คณะกรรมการฝายประเมินผล 

มีหนาท่ี  ติดตาม ประเมนิผล  และสรุปการประเมินผลจากการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

๑๐.๑  พระครูจักรธรรมวินิฐ      เลขานุการกลุมโรงเรยีนพระปริยัติธรรมฯ กลุมที่ ๓    ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  พระครูปลัดศราวุธ         รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ        รองประธานกรรมการ

๑๐.๓  นายอัสราวุฒิ  สงสุขเกษตรพร   โรงเรยีนวัดนิเวศธรรมประวัติ                         กรรมการ 

๑๐.๔  นายสพุจน  ทองจันทร            โรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ                         กรรมการ 

๑๐.๕  นายไกรสร  บุญศรี               นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมที่ ๓               กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๑.  หนวยพยาบาล 

   มีหนาท่ี  ใหบริการผูเขารวมหากเกิดการบาดเจ็บใดๆ  พรอมอํานวยความสะดวกในดานการจราจร  

งานอ่ืนๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 
 

   ๑๑.๑  เจาหนาที่สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร 
 

 ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินโครงการแขงขันทักษะวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี ๓ ทุกทานรวมกันปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อความเจริญรุงเรือง

และความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนาสืบไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     

สั่ง  ณ  วันที่     
 

 

 

       

  

       ( พระราชวัชราภรณ ) 

                 ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓ 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

คําสั่งสํานกังานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓ 
ที่  ๐๐๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินและกรรมการกํากับหองสอบแขงขันทักษะทางวิชาการกลุมโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา  กลุมที่ ๓ คร้ังที่ ๑๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๓ 
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------------------------------------------------------- 

ดวย  สาํนักงานกลุมโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓ จะจัดใหมีการแขงขันทกัษะ
ทางวิชาการ กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓  ครั้งท่ี ๑๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ในวันจันทร ท่ี ๒๑  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ โรงเรยีนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตาํบลสนับทึบ อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้น 

  ดังน้ัน เพื่อใหการจัดโครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงค ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมี
มาตรฐานนาเชื่อถือ จึงขอประกาศแตงตั้งผูมีรายนามปรากฏในคําสั่งฉบับนี้ ใหปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการกํากับหองสอบแขงขัน 
       มีหนาที่  ควบคุมการสอบแขงขันและกํากับหองแขงขันใหเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 

โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เปนไปตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมหองสอบงานแขงขัน
ทักษะวิชาการ กลุมท่ี ๓ ครั้งที่ ๑๓ ประจําปการศกึษา ๒๕๖๓  จาํนวน ๒๐ รายการแขงขันใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยตามกฎขอบังคับ  ที่ไดตั้งเอาไว และตรวจขอสอบ ประกอบดวย 

 
     คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน "การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาไทย"  
     ๑.๑ นางสาวศศินา หงษเวียงจันทร          โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุงมะสัง 
     ๑.๒ นายธีระ  บุญวัฒน                    โรงเรยีนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง 
 

     คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน "การแขงขันตอบปญหาวิชาคณิตศาสตร"  
     ๑.๓ พระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ  โรงเรียนเตรียมศาสตรวัดพรสวรรค 
     ๑.๔ พระครูสังฆรักษ ศักดิ์ดาวุธ  ปฺญาวุโธ โรงเรียนวัดโบสถอินทรบุรี 
 

คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน"การแขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร"  
๑.๕ นายประพันธ  ปุมเพ็ชร            โรงเรยีนพระปริยัตธิรรมฯ วัดโพธิ์งาม 

     ๑.๖ นาวสาวเกวล ี หนองกุม                     โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุงมะสงั 
 

  คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน "การแขงขันตอบปญหาวิชาสังคมศึกษาฯ"  
๑.๗ พระมหาพุทธิภัทร  ธมฺมปฺโญ    โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
๑.๘ นางพัชรนิทร ธรรมถาวร    โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯวดัธรรมิการามวรวิหาร 
 
 
 

  คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน "การแขงขันตอบปญหาวิชาพระพุทธศาสนา"  
     ๑.๙ นางสาวอรอุมา  อยูเจริญ    โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดโพธิ์งาม 
     ๑.๑๐ นายขจรพัฒน   โกฑัน               โรงเรยีนพระปริยัติธรรมฯ วัดโพธิ์ศรี 
 

  คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน "การแขงขันตอบปญหาวิชาสุขศึกษา"  
     ๑.๑๑ นายชูกฤต  เตชะถนอมกุล          โรงเรียนวัดเกาะปริยัตวิิทยา 
     ๑.๑๒ นายวิรัตน  พันธใหล                    โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน"การแขงขันตอบปญหาวิชาศิลปะ"  
     ๑.๑๓ นายจรัสสร   โพธิ์แสร                 โรงเรยีนพิพิธสุตคณุานุสรณ 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
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     ๑.๑๔ พระสนใจ   ถิรธัมโม                      โรงเรยีนพระปริยัติธรรมวัดลํานารายณ 
    

   คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน"การแขงขันตอบปญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี"  
     ๑.๑๕ พระจักรธร  ตีรณชโย              โรงเรียนพระปริยัตธิรรมฯวัดมณีสถิตกปฏฐาราม 
     ๑.๑๖ นายสมหมาย  พิกุล                    โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯวัดโพธิ์ศรี 
  

          คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน "การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาองักฤษ"  
     ๑.๑๗ พระมหาทองเลื่อน  ทกฺขชโย         โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯวัดโพธิ์ศรี 
     ๑.๑๘ พระมหาเสรี ภทฺทเมธี                    โรงเรยีนวัดเกาะปริยัติวิทยา 
 

   คณะกรรมการกํากับหองแขงขัน "การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาบาลี" 
      ๑.๑๙ นายยงยุทธ  อืนจันทร       โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา 
      ๑.๒๐ นางสาวธิดารัตน  เครือแต           โรงเรยีนพระปริยัติธรรมวัดทุงมะสัง  

ขอใหทานผูมีรายนามที่ปรากฏในคําสั่งนี้ ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงเรยีบรอย       
ตามวตัถุประสงคของการจัดงานแขงขันทักษะวิชาการ กลุมที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

ส่ัง ณ วันที่     

 
 

 
( พระราชวัชราภรณ ) 

  ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๓ 
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ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาการ 

 

๑. การเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันประเภทวิชาการ (ปรนัยเลือกตอบ) 

 ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน เปนแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก, มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ตัวเลือก 

๑.๒ ผูเขาแขงขันและกรรมการกํากับหองแขงขัน ลงลายมือชื่อดวยปากกา 

๑.๓ ใหใชดินสอ 2B  ระบายคําตอบที่ถูกตองท่ีสุด เพียงขอเดียว 

๑.๔ หามทําการทุจริตในการแขงขันในทุกกรณี หากฝาฝนจะถือวาการแขงขันเปนโมฆะทันที 

 ๒. วิธีการตัดสินแบบทดสอบประเภทวิชาการ  

๑.๓ ผูแขงขันท่ีไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 

แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทลีะ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 

๓. ขั้นตอนการแขงขันสําหรับคณะกรรมการกํากับหองแขงขัน 

๓.๑ กรรมการกํากับหองแขงขันเบิกแบบทดสอบ และอุปกรณที่ใชในการแขงทุกรายการ เวลา 

๐๘.๑๐ น. 

๓.๒ เมื่อเสรจ็สิ้นการแขงขันประเภทวิชาการใหกรรมการกํากับหองแขงขันนําแบบทดสอบและ 

กระดาษคาํตอบสงท่ีกองงานขอมูลเพ่ือใหกรรมการตัดสินไดตรวจและสงผลท่ีกองงานขอมูล 

๓.๓ การแขงขันประเภททักษะใหกรรมการกํากับหองแขงขันรอผลคะแนนจากกรรมตัดสิน และ 

นําสงที่กอง งานขอมูลที่หองกองอํานวยการ 

๔. ขั้นตอนการแขงขันสําหรับคณะกรรมการตัดสิน 

 ๔ 
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๔.๑ กรรมการตัดสินประเภททักษะรับเอกสารจากกรรมการกํากับหองแขงขัน ดําเนินการตรวจ

และพิจารณาผลงานนักเรียนตามเกณฑการแขงขันระดับกลุมต้ังแตเริ่ม จนเสร็จสิ้นการแขงขันและกรอกคะแนน 

ลงนามรับรองผลการแขงขันมอบใหกรรมการกํากับหองแขงขัน เพื่อสงผลการแขงขันใหกับกองงานขอมูลตอไป 

๔.๒ กรรมการตัดสินประเภทวิชาการรับแบบทดสอบจากกรรมการกํากับหองแขงขัน และตรวจ

บันทึกผลการแขงขัน สงใหกับกองงานขอมูลเพื่อประกาศผลตอไป 

 

 

 

 

กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา เขต ๓  

ครั้งที่ ๑๔  ปการศึกษา ๒๕๖๕   

วันจันทร ที่ ๒๑ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย   

ตําบลสนับทึบ   อําเภอวังนอย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

 

ท่ี ช่ือกิจกรรม 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน ม.ตน ม.ปลาย 

๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     

๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาไทย   เดี่ยว ๒ 

๒ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

เดี่ยว 

 

๒ 

๓ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

เดี่ยว 

 

๒ 

๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

 ๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม    เดี่ยว ๒ 

๒) การแขงขันตอบปญหาวิชาพระพุทธศาสนา  

(ธรรม พุทธประวัติ วินัย)    เดี่ยว ๒ 

๕ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา     

๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา          เดี่ยว ๒ 

๖ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาศิลปะ   เดี่ยว ๒ 

๗ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ   เดี่ยว ๒ 

 ๕ 
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ท่ี ช่ือกิจกรรม 
ระดับชั้น 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน ม.ตน ม.ปลาย 

๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาการงานอาชีพ 

๘ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

๑) การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 
 

เดี่ยว 

 

๒ 

๒) การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาบาลี    เดี่ยว ๒ 

รวมรายการแขงขันที่จํากัดระดับชั้น ๑๐ ๑๐ ๒๐ รูป/โรงเรียน 

รวมกิจกรรมท้ังสิ้น  ๑๐  กิจกรรม และรวมรายการแขงขัน  ๒๐  รายการ 

 

หมายเหตุ   ๑. ไมมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน 

     ๒. นักเรียนผูเขารวมแขงขันใหนําบัตรประจําตวันักเรียนมาดวย เพื่อแสดงตอกรรมการกํากับหอง

แขงขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๐ 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการและเกณฑการแขงขันทกัษะทางวิชาการ  

กิจกรรมการแขงขันทกัษะทางวิชาการ  

เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓  

ครั้งที่ ๑๔  ปการศึกษา ๒๕๖๔   

วันจันทร ที่ ๒๑  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย   

ตําบลสนับทึบ   อําเภอวังนอย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

กิจกรรมการแขงขันทกัษะทางวิชาการ มีรายละเอียดกิจกรรม ประเภทตางๆ  ดังนี้ 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เขต ๓ 

ครั้งที่ ๑๔  ปการศึกษา ๒๕๖๔   

 

รายการกิจกรรมการแขงขัน 

ระดับชั้น 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน 

เวลา 

ในการ

แขงขัน 

ขอบขาย 

เน้ือหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาไทย   เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามตัวชี้วัด

ของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ รวม ๑ ๑  ๒  

 ๖ 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

รวม ๑ กิจกรรม ๒ รายการ   

 

๑. การแขงขันตอบปญหาวชิาภาษาไทย 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 ๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 
 

  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)  จาํนวน ๑ รูป 

        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จํานวน ๑ รปู 

 

๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน ๑ ชั่วโมง  

๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

การแขงขันทักษะทางวิชาการ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เขต ๓ 

ครั้งที่ ๑๔  ปการศึกษา ๒๕๖๔   
 

 

รายการกิจกรรมการแขงขัน 

ระดับชั้น 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน 

เวลา 

ในการ

แขงขัน 

 

ขอบขาย 

เนื้อหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑ การแขงขันตอบปญหาวิชาคณิตศาสตร   เดี่ยว ๒ ๑.๓๐ ตามตัวชี้วัด 

ของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ รวม ๑ ๑  ๒  

รวม ๑ กิจกรรม ๒ รายการ   

 

๑. การแขงขันตอบปญหาวชิาคณิตศาสตร 
 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 ๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 

  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)    จํานวน ๑ รปู 

        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จํานวน ๑ รูป 

 

๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด  



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน  ๑.๓๐  ชั่วโมง 

๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เขต ๓ 

ครั้งที่ ๑๔  ปการศึกษา ๒๕๖๔   
 

 

รายการกิจกรรมการแขงขัน 

ระดับชั้น 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน 

เวลา 

ในการ

แขงขัน 

 

ขอบขาย 

เนื้อหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑ การแขงขันตอบปญหาวิชาวิทยาศาสตร  

   และเทคโนโลยี 
  เดี่ยว ๒ ๑.๓๐ 

ตามตัวชี้วัด 

ของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ รวม ๑ ๑  ๒  

รวม ๑ กิจกรรม ๒ รายการ   

 

๑. การแขงขันตอบปญหาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 ๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 

  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)    จํานวน ๑ รปู 

        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จํานวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด  



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน  ๑.๓๐  ชั่วโมง 

๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 
 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การแขงขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ 

ครั้งที่ ๑๔   ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รายการกิจกรรมการแขงขัน 

ระดับชั้น 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน 

เวลา

ในการ

แขงขัน 

ขอบขาย 

เนื้อหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
  เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ 

ตามตัวชี้วัด

ของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ 

๒. การแขงขันตอบปญหาวิชาพระพุทธศาสนา 

(ธรรม พุทธประวัติ วินัย) 
 

 

 

 

 

เดี่ยว 

 

๒ 

 

๑.๐๐ 

ม.ตน  

ตามหลักสูตร

นักธรรมชั้นตร ี

ม.ปลาย  

ตามหลักสูตร

นักธรรมชั้นโท 

รวม ๒ ๒  ๔   

รวม ๒ กิจกรรม ๔  รายการ   

 

 

๑. การแขงขันตอบปญหาวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 ๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 

  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)    จํานวน ๑ รปู 

        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จํานวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน  ๑  ชั่วโมง 

๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 
 
 

๒. การแขงขันตอบปญหาวชิาพระพุทธศาสนา ไดแก ธรรม  พุทธประวัติ และวินัย  
 

๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 ๒.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๒.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 

  ๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)   จํานวน ๑ รูป 

        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จํานวน ๑ รูป 

๒.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๒.๓.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

๒.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๒.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน  ๑  ชั่วโมง 

๒.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๒.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษา และพลศึกษา  

การแขงขันทักษะทางวิชาการ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  เขต ๓ 

ครั้งที่ ๑๔   ปการศึกษา ๒๕๖๔  
 

รายการกิจกรรมการแขงขัน 

ระดับชั้น 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน 

เวลา 

ในการ

แขงขัน 

ขอบขาย 

เนื้อหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาสุขศึกษา 

และพลศึกษา 
  เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามตัวชี้วัด

ของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ รวม ๑ ๑  ๒  

รวม ๑ กิจกรรม ๒ รายการ   

 

๑. การแขงขันตอบปญหาวชิาสุขศึกษา และพลศึกษา 
 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 

 ๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 

  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)   จํานวน ๑ รูป 

        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จํานวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน  ๑  ชั่วโมง 

๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๑.๓.๕ ผูแขงขันท่ีไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 
 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

การแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ 

ครั้งที่ ๑๔   ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายการกิจกรรมการแขงขัน 

ระดับชั้น 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน 

เวลา 

ในการ

แขงขัน 

ขอบขาย 

เน้ือหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาศิลปะ   เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามตัวชี้วัด 

ของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ รวม ๑ ๑  ๒  

รวม ๑ กิจกรรม ๑ รายการ   

 

๑. การแขงขันตอบปญหาวชิาศิลปะ 
 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 ๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 

  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)   จํานวน ๑ รูป 

        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  จํานวน ๑ รปู 

๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน  ๑  ชั่วโมง 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

การแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ 

ครั้งที่ ๑๔   ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายการกิจกรรมการแขงขัน 

ระดับชั้น 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน 

เวลา

ในการ

แขงขัน 

ขอบขาย 

เนื้อหาวิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาการงานอาชีพ   เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ ตามตัวชี้วัด 

ของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ รวม ๑ ๑  ๒  

รวม ๑ กิจกรรม ๒ รายการ   

     

๑. การแขงขันตอบปญหาวชิาการงานอาชีพ  
 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 ๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 

  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)   จํานวน ๑ รูป 

        ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จํานวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๑.๓.๑ สงรายชื่อผูเขาแขงขัน ตามวัน เวลาที่กําหนด 

๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน  ๑  ชั่วโมง 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 

 
 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

การแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ 

ครั้งที่ ๑๔   ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายการกิจกรรมการแขงขัน 
ระดับช้ัน 

ประเภท 
ผูเขา

แขงขัน 

เวลา 

ในการ

แขงขัน 

ขอบขาย 

เน้ือหา 

วิชา ม.๑-๓ ม.๔-๖ 

๑. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาอังกฤษ   เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ 
ตามตัวชี้วัด

ของหลักสูตร

แกนกลาง ๕๑ 

๒. การแขงขันตอบปญหาวิชาภาษาบาล ี   เดี่ยว ๒ ๑.๐๐ 
ตามหลักสูตร

การศึกษา 

พระปรยิัติฯ 

รวม ๒ ๒  ๒   

รวม ๒ กิจกรรม ๔ รายการ   

 

๑. การแขงขันตอบปญหาวชิาภาษาองักฤษ  
 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๑.๑.๑ นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 ๑.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๑.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 

  ๑.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)   จํานวน ๑ รูป 

        - ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จํานวน ๑ รูป 

๑.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๑.๓.๑ สงแบบใบสมัครเขารวมแขงขันตามวัน เวลาที่กําหนด  

๑.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๑.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน  ๑  ชั่วโมง 

๑.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 

 

 

๒. การแขงขันตอบปญหาวชิาภาษาบาล ี
 

๒.๑ คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 

  ๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓) 

  ๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

 ๒.๒ ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 

  ๒.๒.๑ แขงขันประเภทเด่ียว 

  ๒.๒.๒ จํานวนผูเขาแขงขัน 

   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๑-๓)   จํานวน ๑ รูป 

        - ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) จํานวน ๑ รูป 

๒.๓ วิธีดําเนินการ และเกณฑใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๒.๓.๑ สงแบบใบสมัครเขารวมแขงขันตามวัน เวลาที่กําหนด  

๒.๓.๒ ใชแบบทดสอบ จํานวน ๕๐ ขอ ๑๐๐ คะแนน 

๒.๓.๓ ใชเวลาในการแขงขัน  ๑  ชั่วโมง 

๒.๓.๔ ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 

๑.๓.๕ ผูแขงขันที่ไดคะแนนเทากัน ใหกรรมการดูคะแนน ๑๐ ขอแรก วาใครไดคะแนนมากกวา 

เปนผูชนะ แตหากคะแนนเทากันอีกใหดูคะแนน ๑๐ ขอตอมา  ดูทีละ ๑๐ ขอจนกวามีผูไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัล เกณฑการตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน 
 

๑. รางวัล  

 - ผูที่ไดคะแนนสูงสุดอันดับ ๑  รับโลรางวัลชนะเลิศ พรอมเกียรตบิัตร 

 - ผูที่ไดคะแนนอันดับ ๒   ไดรับเกียรติบัตร 

 - ผูที่ไดคะแนนอันดับ ๓   ไดรับเกียรติบัตร  

 - ผูที่ไดคะแนนตามลาํดับลงมา  (เขารวม) ไดรับเกียรติบัตร  

 
๒. เกณฑการตัดสิน  

- ผูที่ไดคะแนนรอยละ ๘๐ – ๑๐๐   ไดรับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญ ทอง 
- ผูที่ไดคะแนนรอยละ ๗๐ – ๗๙   ไดรับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญ เงิน 
- ผูที่ไดคะแนนรอยละ ๖๐ – ๖๙   ไดรับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญ ทองแดง 
- ผูท่ีไดคะแนนไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ ไดรับเกียรติบัตร เวนแตกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น    

* ผลการตัดสินของคณะกรรมการถอืวาเปนที่สิ้นสุด 
 

๓. คณะกรรมการตัดสิน 

 ๑. คณะกรรมการระดับช้ันละ  ๒  คน 

 ๒. คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  ๑) เปนศึกษานิเทศก หรือครูผูสอนในกลุมสาระการเรยีนรูที่จัดแขงขันแตละกิจกรรม 

  ๒) ผูทรงคณุวุฒิในดานกลุมสาระการเรียนรูท่ีจัดแขงขัน 

  ๓) ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 

๔) ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา   

๕) ครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๖) ครูสังกัดกองการศึกษาพิเศษ 

๗) อาจารยมหาวิทยาลัย  



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

๘) คร ูหรืออาจารยสถาบันการศึกษา อื่นๆ 

 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

 

 

ติดตอสอบถามขอมูลการแขงขัน 
 

 

พระราชวัชราภรณ                         มือถือ ๐๘-๓๖๙๙-๖๙๖๑ 

พระครูจักรธรรมนิวิฐ    มือถือ ๐๘-๕๖๖๑-๘๘๖๙ 

 นายไกรสร  บุญศรี          (นักวิชาการเขตฯ) มือถือ ๐๘-๖๗๗๒-๗๒๐๙ 

 ภูมิภัทร สิรจิันทกุล  (นักวิชาการเขตฯ) มือถือ ๐๙๒-๔๘๙๗๓๙๖ 

  

ที่อยูในการจัดสงเอกสาร 

 สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ระดับเขต เขต ๓   

 วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง 57 หมู 1 ต.สนับทึบ อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา   

         รหัสไปรษณีย 13170 หรือ  E-mail :  kaisonit@gmail.com , แอดไลน  

         เบอร 086-772-7209 , ไลนกลุม 3   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        สูจิบัตรการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓             หนา  
                                                

 

 

  สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา เขต ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


