
ระดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น โรงเรียน หมายเหตุ

ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรอาทติย์  แก้วม่วง ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา
ม.ปลาย 1. สามเณรธนวัฒน์  สามารถ ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรณฐัวุฒิ  ค าแต่ง ม. วัดสระก าแพงใหญ่
ม.ปลาย 1. พระอนุชา  ศรีโยธา ม. ศรีปริยัติคุณศึกษา

ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรชัยณรงค์  แก้วนุ่น ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา แต่ง 2 บท
ม.ปลาย 1. สามเณรจิรนันท ์ เสาทอง ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา แต่ง 2 บท

ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น ๑. สามเณรทกัษิณ  เข็มมี ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา
ม.ปลาย ๑. สามเณรศิริคุปต์  สายสุข ม. ปริยัติคุณรสวิทยา

ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรพงศกร  แสงขามปอ้ม ม. วัดปา่หนองดินด าวิทยาลัย
ม.ปลาย 1. สามเณรโรจนศักดิ์  พอมขุนทด ม. พระปริยตัิธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

1 ม.ต้น โรงเรียน ทมีละ 3 รูป

ชั้น พระปริยัตธิรรมวัดบงึกิตตวิิทยา

1 สามเณรภวูดล  ทรัพย์สีหะ ม.
2 สามเณรภชูนก  นิดกระโทก ม.  
3 สามเณรภรูิภทัร์  รักษากูล ม.

2 ม.ปลาย โรงเรียน ทมีละ 3 รูป

ชั้น พระปริยตัิธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

1 สามเณรสันทดั  ค าแพง ม.
2 สามเณรกิตติศักดิ์  มอญกลาง ม.
3 สามเณรสิทธิชัย  กันหาวัน ม.

3 ม.ต้น โรงเรียน ทมีละ 3 รูป

ชั้น ศรีเกษตรวิทยา
1 สามเณรทวีศักดิ์  วังทองซุก ม.
2 สามเณรวัชรพงษ์  สุริยะวรรณ ม.
3 สามเณรอาณาจักร  พิกุลทอง ม.

1

"ปริยัตสิัมพันธ์ น้อมน าศาสตร์พระราชา  สู่ล้านนาไทย"

เรื่อง...การประดิษฐ์เครื่องฉายจากสมาร์ทโฟน

2

ต้อง
ระบชุื่อเรื่อง

มาด้วย

ต้อง
ระบชุื่อเรื่อง

มาด้วย

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์

4

การแข่งขันเขียนเรียงความ

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่มที ่๑๑

3

โรงเรียน..............................................................................................................................................

การแข่งขันตอบปญัหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ต้อง
ระบชุื่อเรื่อง

มาด้วย

เรื่อง..เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

การแข่งขันตอบปญัหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

การประกวดแต่งกลอนสด

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์     1 ทมี

1

การแข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง     1 ทมี

แบบตอบรับเขา้ร่วมงาน
 มหกรรมการแขง่ขนัทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัประเทศ ครั้งที ่9 ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่าวันที ่10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2561
 ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ๗ รอบ พระชนมพรรษา  อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์     1 ทมี

เรื่อง...การศึกษาและเปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการละลายโฟมฯ
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"ปริยัตสิัมพันธ์ น้อมน าศาสตร์พระราชา  สู่ล้านนาไทย"

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่มที ่๑๑โรงเรียน..............................................................................................................................................

แบบตอบรับเขา้ร่วมงาน
 มหกรรมการแขง่ขนัทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัประเทศ ครั้งที ่9 ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่าวันที ่10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2561
 ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ๗ รอบ พระชนมพรรษา  อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

4 ม.ปลาย โรงเรียน ทมีละ 3 รูป
ชั้น ศรีเกษตรวิทยา

1 สามเณรทวีศักดิ์  วังทองชุก ม.

2 สามเณรวัชรพงษ์  สุริยะวรรณ ม.

3 สามเณรอาณาจักร  พิกุลทอง ม.
5 ม.ต้น โรงเรียน ทมีละ 3 รูป

ชั้น พระปริยัตธิรรมเกียรตแิก้ววิทยา

1 สามเณรพิสิทธิ์  นามนุษย์ ม.
2 สามเณรกันต์ธีภพ  อัตพงษ์ ม.
3 สามเณรภราดร  งามโคกกลาง ม.

6 ม.ปลาย โรงเรียน ทมีละ 3 รูป

ชั้น พระปริยัตธิรรมเกียรตแิก้ววิทยา

1 สามเณรพงศพัศ  รักธัญกรณ์ ม.
2 สามเณรธีรเดช  นิลเพชร ม.
3 สามเณรวรณรั  พันธ์แก่น ม.

ชั้น โรงเรียน  
ม.ต้น 1. สามเณรอภสิิทธิ์  อักษร ม. ปรางค์กู่วิทยา
ม.ปลาย 1. สามเณรศตวรรษ  เวียกไธสง ม. ศรีปริยัติคุณศึกษา

การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  นักธรรมชั้นตรี  ชั้น โรงเรียน
       ม.ต้น 1. สามเณรอดิเทพ  ศรีอัมพร ม. พระปริยัติธรรมวัดบงึกิตติวิทยา

ชั้น โรงเรียน
ไม่จ ากัดชั้น 1. สามเณรสมศักดิ์  แตงกระโทก ม. วัดตะกุดเครือปลอก

ชั้น โรงเรียน
ไม่จ ากัดชั้น 1. สามเณรวีระพงษ์  พิมสูงเนิน ม. พระปริยัติธรรมวัดบงึกิตติวิทยา

ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรวิชญะ  ยาเปง็ ม. พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
ม.ปลาย 1. สามเณรรศตวรรษ  พลโยธี ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา
การแข่งขันตอบปญัหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนและวัฒนธรรม โรงเรียน  
ม.ต้น 1. สามเณรสากล  สุขเพ่ิม ม. พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา
ม.ปลาย 1. สามเณรธนาทติย์  กระแสอินทร์ ม. ปริยัติธีรวิทยา
ตอบปญัหาหมวดพระพุทธศาสนา (พุทธประวัต,ิ ธรรม และวินัย) โรงเรียน  
ม.ต้น 1. สามเณรศุกล  พลเรือน ม. ปริยัติโกศลวิทยา
ม.ปลาย 1. สามเณรยิ่งภพ  ใจรัก ม. พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

การแข่งขันโครงงาน ประเภทส ารวจ    1 ทมี

เรื่อง...การส ารวจสมุนไพรในวัดเกียรติแก้วสามัคคี

6

การแข่งขันตอบปญัหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์7

การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  นักธรรมชั้นเอก

การแข่งขันโครงงาน ประเภทส ารวจ    1 ทมี

การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม  นักธรรมชั้นโท 

1

2

3

ต้อง
ระบชุื่อเรื่อง

มาด้วย

ต้อง
ระบชุื่อเรื่อง

มาด้วย

การบรรยายธรรมภาคภาษาไทย4

การแข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง     1 ทมี
เรื่อง....ผลของการใช้สารสกัดจากเปลือกทบัทมิและใบฝรั่งเพ่ือยับยั้งฯ

เรื่อง....การส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณใ์นการใช้บริการ

5

ต้อง
ระบชุื่อเรื่อง

มาด้วย
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"ปริยัตสิัมพันธ์ น้อมน าศาสตร์พระราชา  สู่ล้านนาไทย"

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่มที ่๑๑โรงเรียน..............................................................................................................................................

แบบตอบรับเขา้ร่วมงาน
 มหกรรมการแขง่ขนัทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัประเทศ ครั้งที ่9 ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่าวันที ่10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2561
 ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ๗ รอบ พระชนมพรรษา  อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

การแข่งขันตอบปญัหากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรจิรพนต์  เจ็ดรัมย์ ม. ปริยัติธีรวิทยา
ม.ปลาย 1. สามเณรสัจสรณ ์ ปติุภมูินาค ม. วัดกลางเมืองเก่าวิทยา

การแข่งขันวาดภาพ ชั้น โรงเรียน ข้อก าหนด
ม.ต้น 1. สามเณรพีรพัฒน์  ภู่ระหงษ์ ม. พุทธธรรมวิทยา ภาพลายเส้น 
ม.ปลาย 1. สามเณรอนุชา  ลีลาเมือง ม. พุทธธรรมวิทยา ภาพสีโปสเตอร์

ทมีละ 3 รูป

1 สามเณรเศรษฐา  ศรีบญุเรือง ม. โรงเรียน  

2 สามเณรจินณวัตร  ค านนท์ ม. ปรางค์กู่วิทยา
1 สามเณรธีระเดช  อาจลุน ม.

ม.ปลาย โรงเรียน ทมีละ 3 รูป
1 สามเณรชินกฤษ  ภษิูตเมฆากุล ม. วัดกลางเมืองเก่าวิทยา
2 สามเณรณฐัพล  หมอส าราญ ม.
1 สามเณรพงศกร  พรมราช ม.

ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรจิระพงศ์  ทองปลูก ม. พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา
ม.ปลาย 1. สามเณรสุพสิน  โสมะมี ม. วัดทา่สว่างวิทยา

ชั้น โรงเรียน ทมีละ 3 รูป
1 สามเณรเฉลิมวุฒิ  ไชยบลิ ม. ศรีเกษตรวิทยา
2 สามเณรพฤทธิ์  สนทอง ม.  
3 สามเณรชัยวัฒน์  ค านัน ม.

2 ม.ต้น โรงเรียน ทมีละ 3 รูป
1 สามเณรธนาธิป  บตัรลาด ม. วัดชัยภมูิพิทกัษ์ (ผาเก้ิง)
2 สามเณรสรรพยา  เตียนส ารวย ม.
3 สามเณรวีระศักดิ์  นาบ ารุง ม.

3 ม.ปลาย โรงเรียน
1 สามเณรสัจสรณ ์ ปติุภมูินาค ม. วัดกลางเมืองเก่าวิทยา
2 สามเณรค ากอง  ด้ายรินรัมย์ ม.  
3 สามเณรอภสิิทธิ์  แวงวรรณ ม.

การแข่งขันการเขียนออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla V3.6 ไม่จ ากัดชั้น 1 ทมี
1. สามเณรนพนัย  โพธิ์นอก ม. โรงเรียน ทมีละ 2 รูป
2. สามเณรภาณทุตั  ยงสกุล ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ศิลปะศึกษา

ระดับ ม.ต้น

3

2

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ     1 ทมี

4

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น     1 ทมี(3 รูป)

การแข่งขันการจัดสวนแก้ว     1 ทมี (3 รูป)

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

1

4

1

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ทมีละ 3 รูป)  1 ทมี

1

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ทมีละ 3 รูป)  1 ทมี

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันตอบปญัหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา

ไม่จ ากัดชั้น
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"ปริยัตสิัมพันธ์ น้อมน าศาสตร์พระราชา  สู่ล้านนาไทย"

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศึกษากลุ่มที ่๑๑โรงเรียน..............................................................................................................................................

แบบตอบรับเขา้ร่วมงาน
 มหกรรมการแขง่ขนัทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามญัศึกษา ระดบัประเทศ ครั้งที ่9 ประจ าปีการศึกษา 2560

ระหว่าวันที ่10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2561
 ณ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ๗ รอบ พระชนมพรรษา  อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรพลกฤต  พะนิรัมย์ ม. วัดทา่สว่างวิทยา
ม.ปลาย 1. สามเณรจามิกร  ชนะกิจเจริญ ม. โพธิ์ศรีวิทยา

ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรวีระพงษ์  ดาบโสมศรี ม. พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม
ม.ปลาย 1. สามเณรอัษฎาวุธ  ราชอาษา ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

ชั้น โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรกรกช  ทาทา่หว้า ม. พุทธธรรมวิทยา
ม.ปลาย 1. สามเณรราช  ถาปามัคร ม.๔ บรูพาวิทยานุสรณ์

ชั้น  
1.  นาม-อัพยยศัพท-์อาขยาต-กิตก์-สมาสขตัสธิต-สมัญญาภธิาน-สนธิ ชั้น โรงเรียน
     ม.ต้น 1. สามเณรณฐัวุฒิ  ค าแต่ง ม. วัดสระก าแพงใหญ่
2. นาม-อัพยยศัพท-์อาขยาต-กิตก์-สมาสขตัสธิต-สมัญญาภธิาน-สนธิ ชั้น โรงเรียน
     ม.ปลาย ๑. สามเณรภาณวุัฒน์  นุ่นอ่อน ม. ปริยัติสามัญนครราชสีมา

1 ทมีละ 3 รูป

ชั้น โรงเรียน
1 สามเณรศรณรงค์  อาจกล้า ม. วัดชัยภมูิพิทกัษ์ (ผาเก้ิง)
2 สามเณรกิตติพงษ์  บานชื่น ม.  
3 สามเณรเดโชชัย  ชาเขียว ม.

2 ทมีละ 3 รูป

ชั้น โรงเรียน
1 สามเณรวรากร  ปะชัยภมูิ ม. วัดชัยภมูิพิทกัษ์ (ผาเก้ิง)
2 สามเณรภมูินทร์  โพตะสี ม.  
3 สามเณรศุภวัฒน์  วันชัย ม.

โรงเรียน
ม.ต้น 1. สามเณรมงคล  กิรัมย์ ม. ปริยัติธีรวิทยา
ม.ปลาย 1. พระธรรมนูญ  อธิจิตฺโต ม. พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

ระดับ ม.ต้น

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (นักเรียน)  1 ทมีๆ 3 รูป

เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่พุทธเศรษฐศาสตร์

เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่พุทธเศรษฐศาสตร์

บรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ

ระดับ ม.ปลาย

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก (นักเรียน)  1 ทมีๆ 3 รูป

1
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปญัหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตอบปญัหาภาษาบาลีไวยากรณ ์3

2

9. กิจกรรมพัฒนาทกัษะผู้เรียน

การแข่งขันตอบปญัหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

5

3 การแข่งขันตอบปญัหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


