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ก าหนดการ 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ  “ศรีนครชัยบุรินทร์  ถิ่นเมืองย่าโม” 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๑  ครั้งที่ 20  ปีการศึกษา ๒๕๕9 
ณ  โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

   ระหว่างวันที่  17–18  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
**************** 

วันศุกร์ที่  16  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

เวลา  12.0๐- 15.0๐ น. นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน/คณะครูลงทะเบียนรายงานตัวเข้าท่ีพัก 

เวลา  18.00- 19.3๐ น. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/กรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ 

วันเสาร์ที ่ 17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

เวลา  ๐7.0๐-๐๙.0๐ น. นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน/คณะกรรมการ  ลงทะเบียนรายงานตัว 
เวลา  ๐9.09- 10.3๐ น. -พิธีเปิดงานมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 20 

-นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
-พระราชสีมาภรณ์  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นขึ้นอาสน์รับรอง 
-พิธีถวายสักการะพระราชสีมาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
 1. พระครูปริยัติกิจธ ารง  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  
     กลุ่มท่ี 11 
2. นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
3. นายบุญเลิศ  โสภา  ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 
4. นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 
    จังหวัดนครราชสีมา 
5. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 
6. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
7. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
8. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 
9. ตัวแทนประธานองค์ครูกลุ่มที่ 11 
-พระราชสีมาภรณ์  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  
 กล่าวปฏิสันถาร 
-นายบุญเลิศ  โสภา  ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา  กล่าวรายงาน 
-นายพนม  ศรศิลป์  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 กล่าวเปิดงาน 
-แขกผู้มีเกียรติร่วมงานรับของที่ระลึกจาก พระราชสีมาภรณ์   
 รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
-บันทึกภาพหมูเ่ป็นอนุสรณ์รว่มกันเป็นเสร็จพิธี. 
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เวลา  ๑๑.0๐-๑2.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑3.0๐-๑8.0๐ น.    -เริ่มท าการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
 -บรรยายธรรม ภาคภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย 

-ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น 
 และประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย) 
-แต่งบทร้อยกรอง กลอนแปด/โคลงสี่สุภาพ (แต่งสด) ระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย 
-กิจกรรมวาดภาพ  ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย 
-การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ระดับ ม.ต้น 
-การสร้าง Webpage โปรแกรม Joomla V.2.5  ระดับ ม.ต้น+ม.ปลาย 
-การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย 
-เขียนเรียงความภาษาไทย  ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย 
-เขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมตรี โท  เอก ระดับ ม.ต้น–ม.ปลาย 
-คัดลายมือภาษาไทย ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย 
-การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย 
-การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.ต้น 
-การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.ปลาย 
-การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน 
-การแข่งขันท่องสูตรบาลีไวยากรณ์ 
 

เวลา  18.30-20.00 น. -ท าวัตรสวดมนต์เย็น/เจริญพุทธมนต์/นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพ่ือถวาย 
 เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย 

 

วันอาทิตย์ที่ 18  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

เวลา  ๐๗.๐๐-๐๘.๕๐ น.     นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน/คณะกรรมการ  ลงทะเบียนรายงานตัว   

เวลา  ๐๙.๐๐-๑1.0๐ น.     เริ่มท าการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ประเภทตอบปัญหาวิชาการ)  
ระดับ ม.ต้น 
-ตอบปัญหาวิชาภาษาไทย,คณิต,วิทย์,สังคม,สุขศึกษา,ศิลปะ,การงานอาชีพ, 
ภาษาอังกฤษ,ภาษาบาลี,และวิชาพระพุทธศาสนา 

เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐  น.    ฉันภัตตาหารเพล / ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  12.30-๑4.3๐ น.     เริ่มท าการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ประเภทตอบปัญหาวิชาการ)  
ระดับ ม.ปลาย 
-ตอบปัญหาวิชาภาษาไทย,คณิต,วิทย์,สังคม,สุขศึกษา,ศิลปะ,การงานอาชีพ, 
ภาษาอังกฤษ,ภาษาบาลี,และวิชาพระพุทธศาสนา 

เวลา  ๑6.0๐-๑6.๓๐  น.    พิธีปิดโครงการฯ (มอบโล่/เกียรติบัตร-รางวัล)   
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-โดยพระเดชพระคุณ พระราชสีมาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
-บันทึกภาพหมู่เป็นอนุสรณ์ร่วมกัน / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  เสร็จพิธี. 

 

 

---------------------------------- 
 

 
ศูนย์ประสานงานการจัดงาน 
ส านักงานกลุ่มที่ ๑๑         
โทรศัพท์ ๐-๔๔๖๒-๑๗๖๒ บร, ๐-๔๔๕๑-๓๙๓๕ สร. 
โทรสาร  ๐ - ๔๔๖๒ - ๐๓๐๒ 
http://www.group-11.com, http://www.group-11.net (เว็บงานทักษะวิชาการ) 
 
เบอร์นักวิชาการศาสนศึกษา 
พัฒนพล  ค ากมล : 093-5149465,091-5499955 
อัครวัฒน์  ขันยา  : 087-2533589 
ชินภัทร์  พิมลา  : 091-8355595 
มงคล  นิยมเหมาะ : 099-0049194,091-5500222 
จิตติรัตน์  นุชนารถ : 064-3498254 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 

http://www.group-11.net/

