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สรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด 

ท่ี โรงเรียน 
จ านวน
รายการ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม 
รวม

รายการ
เข้าแข่ง 

1 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
วัดบึงกิตติ
วิทยา  

46 10 25.64% 6 15.38% 10 25.64% 13 33.33% 39 

2 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
เกียรติแก้ว
วิทยา  

46 10 28.57% 5 14.29% 8 22.86% 12 34.29% 35 

3 โรงเรียน
ปริยัติโกศล
วิทยา  

50 10 22.22% 4 8.89% 12 26.67% 19 42.22% 45 

4 โรงเรียนวัด
สระก าแพง
ใหญ่  

48 9 25% 5 13.89% 8 22.22% 14 38.89% 36 

5 โรงเรียน
ปริยัติธีรวิทยา  

45 7 20% 5 14.29% 6 17.14% 17 48.57% 35 

6 โรงเรียน
ปริยัติสามัญ
นครราชสีมา  

39 7 21.21% 5 15.15% 6 18.18% 15 45.45% 33 

7 โรงเรียน
ปรางค์กู่วิทยา  

39 6 17.14% 5 14.29% 3 8.57% 21 60% 35 
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ท่ี โรงเรียน 
จ านวน
รายการ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม 
รวม

รายการ
เข้าแข่ง 

8 โรงเรียนศรี
ปริยัติคุณ
ศึกษา  

43 5 13.89% 6 16.67% 3 8.33% 22 61.11% 36 

9 โรงเรียนวัด
ชยัภูมิพิทักษ์
(ผาเกิ้ง)  

33 5 16.67% 3 10% 7 23.33% 15 50% 30 

10 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
วัดตะกุดเครือ
ปลอก  

19 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 5 31.25% 16 

11 โรงเรียนศรี
เกษตรวิทยา  

40 4 10.81% 8 21.62% 1 2.7% 24 64.86% 37 

12 โรงเรียนวิ
สุทธิพรต
พิทยาคม  

33 4 13.79% 1 3.45% 1 3.45% 23 79.31% 29 

13 โรงเรียนพุทธ
ธรรมวิทยา  

37 3 9.09% 6 18.18% 11 33.33% 13 39.39% 33 

14 โรงเรียนโพธิ์
ศรีวิทยา  

41 3 9.68% 4 12.9% 6 19.35% 18 58.06% 31 

15 โรงเรียนวัด
ป่าหนองดิน
ด าวิทยาลัย  

39 3 10% 4 13.33% 5 16.67% 18 60% 30 
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ท่ี โรงเรียน 
จ านวน
รายการ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม 
รวม

รายการ
เข้าแข่ง 

16 โรงเรียนบาลี
สาธิตวัดศาลา
ลอยสุรินทร์  

38 3 9.68% 3 9.68% 4 12.9% 21 67.74% 31 

17 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
วัดโพธาราม  

32 3 11.11% 3 11.11% 2 7.41% 19 70.37% 27 

18 โรงเรียนโพธิ
ศึกษา  

18 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 10 58.82% 17 

19 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
โนนคูณวิทยา  

31 3 15% 1 5% 2 10% 14 70% 20 

20 โรงเรียนสระ
มะค่าวิทยา  

30 3 11.54% 0 0% 2 7.69% 21 80.77% 26 

21 โรงเรียนดวน
ใหญ่วิทยา  

40 2 6.25% 4 12.5% 5 15.63% 21 65.63% 32 

22 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
รัตโนภาส
วิมลศึกษา 

30 2 7.14% 2 7.14% 5 17.86% 19 67.86% 28 

23 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
โนนดินแดง
วิทยาคม  

36 2 6.9% 2 6.9% 2 6.9% 23 79.31% 29 
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ท่ี โรงเรียน 
จ านวน
รายการ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม 
รวม

รายการ
เข้าแข่ง 

24 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
เย้ยปราสาท
วิทยา  

29 2 8.33% 2 8.33% 2 8.33% 18 75% 24 

25 โรงเรียน
ปริยัติคุณรส
วิทยา  

31 2 6.9% 2 6.9% 1 3.45% 24 82.76% 29 

26 โรงเรียน
กันทรลักษ์
ธรรมวิทย์  

29 2 7.69% 2 7.69% 1 3.85% 21 80.77% 26 

27 โรงเรียนวัด
กลางเมืองเก่า
วิทยา  

22 2 10% 2 10% 0 0% 16 80% 20 

28 โรงเรียน
บูรพาวิทยา
นุสรณ์  

34 2 6.67% 1 3.33% 5 16.67% 22 73.33% 30 

29 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
พันษีวิทยา  

34 2 7.41% 1 3.7% 2 7.41% 22 81.48% 27 

30 โรงเรียนวัด
ท่าสว่างวิทยา  

36 2 8% 0 0% 5 20% 18 72% 25 

31 โรงเรียนด ารง
ธรรมศาสนวิชชา
ลัย 

23 1 5% 4 20% 2 10% 13 65% 20 
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ท่ี โรงเรียน 
จ านวน
รายการ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม 
รวม

รายการ
เข้าแข่ง 

32 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
ปักธงชัย
วิทยา  

27 1 3.85% 2 7.69% 2 7.69% 21 80.77% 26 

33 โรงเรียนดอน
หวายพิทยา
คม 

13 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 9 75% 12 

34 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
ตลาดชัยวิทยา 
 

26 1 4.76% 0 0% 4 19.05% 16 76.19% 21 

35 โรงเรียน
ประชานิมิตร
วิจัยศึกษา  

18 1 5.56% 0 0% 4 22.22% 13 72.22% 18 

36 โรงเรียน
สัทธรรม
วิทยา  

28 1 4.76% 0 0% 3 14.29% 17 80.95% 21 

37 โรงเรียนวัด
ชัยภูมิวนา
ราม  

26 0 0% 2 10% 1 5% 17 85% 20 

38 โรงเรียนวัด
ประชานิมิต
โสภิตธรรม
ภาณ 

26 0 0% 1 5.26% 1 5.26% 17 89.47% 19 
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ท่ี โรงเรียน 
จ านวน
รายการ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญ
ทองแดง 

เข้าร่วม 
รวม

รายการ
เข้าแข่ง 

39 โรงเรียน
ปริยัติสามัญ
ศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

21 0 0% 0 0% 5 27.78% 13 72.22% 18 

40 โรงเรียน
ประจักษ์
วิทยานุสรณ์  

30 0 0% 0 0% 3 12.5% 21 87.5% 24 

41 โรงเรียนวัด
จอมพระ  

22 0 0% 0 0% 1 6.25% 15 93.75% 16 

รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 
รวมเข้า
แข่ง 

 

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 

ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 

ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 

ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 

ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 

ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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กลุ่มสาระ : ภาษาไทย 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 
การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ คร้ังที่ ๒๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติ

แก้ววิทยา 

สนง.กลุ่ม 

11 

81 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึง

กิตติวิทยา 

สนง.กลุ่ม 

11 

80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะ

กุดเครือปลอก 

สนง.กลุ่ม 

11 

73 เงิน 4   

5 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม 

11 

72 เงิน 5   

6 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

64 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง.กลุ่ม 

11 

62.50 ทองแดง 7   



[9] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

8 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง.กลุ่ม 

11 

62 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

61 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

58 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

57 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชา

ลัย 

สนง.กลุ่ม 

11 

55.50 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม 

11 

53.50 ชมเชย 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาด

ชัยวิทยา 

สนง.กลุ่ม 

11 

53 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

50 ชมเชย 15   

16 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

49.50 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพ

ธาราม 

สนง.กลุ่ม 

11 

 

47.50 เข้าร่วม 17   



[10] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัก

ธงชัยวิทยา 

สนง.กลุ่ม 

11 

46.50 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

46 เข้าร่วม 19   

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนน

ดินแดงวิทยาคม 

สนง.กลุ่ม 

11 

45 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

44 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ย

ปราสาทวิทยา 

สนง.กลุ่ม 

11 

43 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษี

วิทยา 

สนง.กลุ่ม 

11 

41.50 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย

สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม 

11 

41 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง.กลุ่ม 

11 

30 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม 

11 

10 เข้าร่วม    

 

 

 

 



[11] 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 
         การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง.กลุ่ม 

11 

92 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผา

เกิ้ง) 

สนง.กลุ่ม 

11 

85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม 

11 

84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง.กลุ่ม 

11 

81 ทอง 4   

5 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. กลุ่ม 

11 

80 ทอง 5   

6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

78 เงิน 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

โพธาราม 

สนง. กลุ่ม 

11 

77 เงิน 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ย

ปราสาทวิทยา 

 

สนง. กลุ่ม 

11 

77 เงิน 7   



[12] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

76 เงิน 9   

10 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. กลุ่ม 

11 

75.33 เงิน 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

บึงกิตติวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

75 เงิน 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. กลุ่ม 

11 

75 เงิน 11   

13 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

75 เงิน 11   

14 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

73 เงิน 14   

15 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

73 เงิน 14   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัต

โนภาสวิมลศึกษา 

สนง. กลุ่ม 

11 

73 เงิน 14   

17 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. กลุ่ม 

11 

72 เงิน 17   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัก

ธงชัยวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

1 เงิน 18   

19 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

69 ทองแดง 19   



[13] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

20 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

69 ทองแดง 19   

21 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

67 ทองแดง 21   

22 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

64 ทองแดง 22   

23 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. กลุ่ม 

11 

57 ชมเชย 23   

24 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

53 ชมเชย 24   

25 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. กลุ่ม 

11 

45 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. กลุ่ม 

11 

34 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

0 เข้าร่วม    

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

0 เข้าร่วม    

29 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. กลุ่ม 

11 

0 เข้าร่วม    

 

 



[14] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84.66 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

80.33 ทอง 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

80 ทอง 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

78.66 เงิน    

7 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

76 เงิน 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

76 เงิน 7   



[15] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

75.66 เงิน 9   

10 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

75 เงิน 10   

11 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

73 เงิน 11   

12 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

72.33 เงิน 12   

13 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

68 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง 14   

15 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

60.50 ทองแดง 18   

19 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

60 ทองแดง 19   



[16] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

58 ชมเชย 20   

21 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

57 ชมเชย 21   

22 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

57 ชมเชย 21   

23 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 23   

24 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

5 ชมเชย 24   

25 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 24   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51.05 ชมเชย 26   

27 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 27   

28 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 27  

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47.50 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 30   



[17] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 30   

32 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42.10 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 34   

36 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 34   

37 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

0 เข้าร่วม    

38 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

0 เข้าร่วม    

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 



[18] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

89 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

4 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

86 ทอง 4   

5 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

80 ทอง 5   

6 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

79 เงิน 6   

7 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

74 เงิน 7   



[19] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

72 เงิน 8   

9 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

69 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง 10   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

65 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

65 ทองแดง 12   

14 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

65 ทองแดง 12   

15 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 15   

17 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 15   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 15   



[20] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

19 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 15   

20 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 15   

21 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง 21   

22 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง 21   

23 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 23   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 23   

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 23   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 23   

27 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 23   

28 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 23   

29 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 23   

 



[21] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 
แต่งกลอนสด (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

86 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

81.67 ทอง 4   

5 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

79 เงิน 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

76.67 เงิน 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

70 เงิน 7   

8 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

64.50 ทองแดง 8   



[22] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

60 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

54.33 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 15   

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 
แต่งบทกลอนสด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

93 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

4 โรงเรียนบาลีสาธิตวัด

ศาลาลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84 ทอง 4   

5 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

80 ทอง 5  

6 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

74 เงิน 6  

7 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

65 ทองแดง 8   



[24] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

60 ทองแดง 10   

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

58 ชมเชย ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 5   

7 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

46 เข้าร่วม 7   

 

 

 

 



[26] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 8   

9 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 8   

10 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 8   

11 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 16   

18 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 16   



[27] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 19   

20 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 20   

22 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 23   

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 5   

26 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 25   

27 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 25   

28 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 29   



[28] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

30 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 29   

31 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 4   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

19 เข้าร่วม 37   

38 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

16 เข้าร่วม 38   

39 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

- -    

 

 
 



[29] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์               

จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

38 เข้าร่วม 7   



[30] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 7   

9 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 7   

10 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

8 เข้าร่วม 7   

11 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 11  

12 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 16   

18 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 18   



[31] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

19 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 18   

20 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

1 เข้าร่วม 18   

21 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 28   



[32] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 30   

31 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

34 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

18 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

16 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

- -    

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์ 

 

ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ คร้ังที่ ๒๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์    

จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

36 เข้าร่วม 7   



[34] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 7   

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 9   

11 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 9   

12 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 12   

14 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 14   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 14   

18 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 14   



[35] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

19 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 14   

20 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 20   

22 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 20   

23 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 23   

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 23   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 23   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 23   

28 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 23   

29 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 23   



[36] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

30 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 0   

31 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 30   

32 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 30   

33 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 33   

36 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 33   

37 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 33   

38 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เขา้ร่วม 38   

39 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 38   

 

 
 



[37] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

82 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. กลุ่ม 

11 

48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผา

เกิ้ง) 

สนง. กลุ่ม 

11 

44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ 

๒ 

  

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

3 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิต

ธรรมภาณ 

สนง. กลุ่ม 

11 

38 เข้าร่วม 4   

6 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. กลุ่ม 

11 

36 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

36 เข้าร่วม 6   

8 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง.กลุ่ม 

11 

36 เข้าร่วม 6   



[38] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนน

ดินแดงวิทยาคม 

สนง. กลุ่ม 

11 

36 เข้าร่วม 6   

10 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง. กลุ่ม 

11 

36 เข้าร่วม 6   

11 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

36 เข้าร่วม 6   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ย

ปราสาทวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

34 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. กลุ่ม 

11 

34 เข้าร่วม 12   

14 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง. กลุ่ม 

11 

32 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัต

โนภาสวิมลศึกษา 

สนง. กลุ่ม 

11 

30 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

30 เข้าร่วม 15   

17 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. กลุ่ม 

11 

30 เข้าร่วม 15   

18 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

30 เข้าร่วม 15   

19 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. กลุ่ม 

11 

28 เข้าร่วม 19   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

20 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. กลุ่ม 

11 

28 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

28 เข้าร่วม 19   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษี

วิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

28 เข้าร่วม 19   

23 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

28 เข้าร่วม 19   

24 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. กลุ่ม 

11 

28 เข้าร่วม 19   

25 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

28 เข้าร่วม 19   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

26 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

บึงกิตติวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

26 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

โพธาราม 

สนง. กลุ่ม 

11 

26 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. กลุ่ม 

11 

26 เข้าร่วม 26   

30 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง. กลุ่ม 

11 

26 เข้าร่วม 26   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

31 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

24 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง. กลุ่ม 

11 

22 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

22 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัก

ธงชัยวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

14 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนน

คูณวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

- -    

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์ 

 

 

ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง.  

กลุ่ม 11 

81 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง.  

กลุ่ม 11 

73.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง.  

กลุ่ม 11 

68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง.  

กลุ่ม 

11 

64.60 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.  

กลุ่ม 11 

57.30 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนวัดป่าหนองดิน

ด าวิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55.60 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52.60 ชมเชย 7   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

49.60 เข้าร่วม 8   

9 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 9  

10 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

45.60 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42.30 เข้าร่วม 11   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

89 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

68.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64.60 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

62.30 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

58.60 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

0 เข้าร่วม    
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

0 เข้าร่วม    

10 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

0 เข้าร่วม    

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[45] 

 

 

ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

บึงกิตติวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

72.70 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. กลุ่ม 

11 

72.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

64.20 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

62.10 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. กลุ่ม 

11 

54.80 ชมเชย 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

76.70 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

บึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

73.90 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

70.10 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

66.70 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

66.30 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง 6   
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ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส ารวจ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

87.50 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง. กลุ่ม 

11 

83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

บึงกิตติวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

71.50 เงิน 4   

5 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

65.50 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

65 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

60 ทองแดง 7   
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ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส ารวจ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

บึงกิตติวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

88 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

79 เงิน 4   

5 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

75 เงิน 5   

6 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

59 ชมเชย 6   
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ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

90 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

58 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

48 เข้าร่วม 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 8   

10 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 10   

13 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 10   

14 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

0 เข้าร่วม 17   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 17   

21 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 22   

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 2   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 2   

27 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 22   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 28  

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 28   

30 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 30   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 30   

32 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 32   

4 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 34   

36 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 36   

7 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 36   

38 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 38   

39 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 38   

40 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

18 เข้าร่วม 40   
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ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

2 ชมเชย ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนบูรพาวิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนวัดป่าหนองดิน

ด าวิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

32 เข้าร่วม 7 
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 7   

10 โรงเรียนปริยัติคุณรส

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 10   

13 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 13   

16 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 13   

17 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 13   

18 โรงเรียนศรีปริยัติคุณ

ศึกษา 

สนง. 

กลุม 11 

28 เข้าร่วม 13   

19 โรงเรียนบาลีสาธิตวัด

ศาลาลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 19   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

2 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 21   

25 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

4 เข้าร่วม 21   

26 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม11 

22 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 26   

30 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 26   



[56] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนปริยัติสามัญ

ศึกษา อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

34 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

35 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

68.66 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

68.33 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

68 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

67.33 ทองแดง 7   



[58] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

64.66 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

64.66 ทองแดง 8   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62.66 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

58 ชมเชย 13   

14 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

57.33 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

54.66 ชมเชย 15   

16 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

54.33 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

54.33 ชมเชย 16   

18 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

53.33 ชมเชย 18   



[59] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

19 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

5333 ชมเชย 18   

20 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

53.33 ชมเชย 18   

21 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 21   

22 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

52.33 ชมเชย 22   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

1.3 ชมเชย 23   

24 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

51.3 ชมเชย 23   

25 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

49.66 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

49.66 เข้าร่วม 25   

27 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

48.33 เข้าร่วม 2   

28 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

47.66 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 29   



[60] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

30 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 29   

31 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

39.66 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

39.66 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

0 เข้าร่วม   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

0 เข้าร่วม    

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 



[61] 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

98 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

93 ทอง 4   

5 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

91.66 ทอง 5   

6 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

91.33 ทอง 6   

7 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

90.30 ทอง 7   

8 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

90 ทอง 8   



[62] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

90 ทอง 8   

10 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

89 ทอง 10   

11 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

89 ทอง 10   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

89 ทอง 10   

13 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

89 ทอง 10   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

88.60 ทอง 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

8.30 ทอง 15   

16 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

87.60 ทอง 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

87.30 ทอง 17   

18 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

87 ทอง 18   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

87 ทอง 18   



[63] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

87 ทอง 18   

21 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

85.30 ทอง 21   

22 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84.60 ทอง 22   

23 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84.60 ทอง 22   

24 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

84 ทอง 24   

25 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

83.30 ทอง 25   

26 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

80.60 ทอง 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

78.60 เงิน 27   

28 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

74.66 เงิน 28   

29 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

70.30 เงิน 29   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69.30 ทองแดง 30   



[64] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62.30 ทองแดง 31   

32 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย 32   

33 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 33   

34 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

0 เข้าร่วม    

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[65] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

85.66 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

80.33 ทอง 4   

5 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

79 เงิน 5   

6 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

78 เงิน 6   

7 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

78 เงิน 6   

8 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

77.66 เงิน 8   



[66] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

75 เงิน 9   

10 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

74.66 เงิน 10   

11 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

73 เงิน 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

72 เงิน 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

71.66 เงิน 13   

14 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

71.30 เงิน 14   

15 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

7 เงิน 15   

16 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

69.30 ทองแดง 16   

17 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

68.66 ทองแดง 17   

18 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง 18   

19 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

61 ทองแดง 19   



[67] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

59.33 ชมเชย 20   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

31.66 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26.6 เข้าร่วม 23   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[68] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

59 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

58 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

49 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

49 เข้าร่วม 7   



[69] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 9   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 17   



[70] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 17   

21 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 23   

25 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 30   



[71] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 30   

32 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 33   

36 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

2 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 37   

38 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 38   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 



[72] 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

48 เขา้ร่วม 7   



[73] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 9   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 9   

12 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 9  

13 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เขา้ร่วม 15  

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 19   



[74] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 23  

24 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 23   

5 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 30   



[75] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

21 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

17 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

- -    

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 



[76] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ,ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

65 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

57 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

44 เข้าร่วม 8   



[77] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 9   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 15   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 15   

18 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 19   



[78] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 21   

25 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 27   

29 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 29   



[79] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 29   

32 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

19 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

19 เข้าร่วม 36   

38 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

19 เข้าร่วม 36   

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 



[80] 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ, ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

82 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

49 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

47 เข้าร่วม 8   



[81] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 8   

10 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 19   



[82] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 23   

25 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 23   

26 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 23   

27 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 29   



[83] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

18 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

17 เข้าร่วม 37   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

78.75 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

73.50 เงิน 4   

5 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

72.25 เงิน 5   

6 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

69.75 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

68 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

67.25 ทองแดง 8   



[85] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

66.25 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

64.50 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

63.25 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

60 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 13   

14 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

54.75 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

49.75 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 16   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

74.25 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

67.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

61 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56.25 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนศรีปริยัติคุณ

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

55 ชมเชย 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43.75 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

43.25 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

35.50 เข้าร่วม 11   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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กลุ่มสาระ : สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

59 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

58 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

57 ชมเชย 7   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

57 ชมเชย 7   

9 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 12   

14 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 15   

16 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 15   

17 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 18   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

19 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 18   

20 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 20   

22 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 20   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 24   

27 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 24   

28 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 24   

29 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 29   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

30 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 29   

31 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 37   

38 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 38   

39 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

17 เข้าร่วม 39   
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ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

59 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

59 ชมเชย 4   

6 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

58 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

57 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

56 ชมเชย 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 10   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 12   

14 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 12   

15 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

49 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 19   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 20   

22 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 20   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 26   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 30   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

21 เข้าร่วม 37   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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กลุ่มสาระ : ศิลปะ 

 

 

ผลการแขง่ขัน ศิลปะ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

86.50 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

86.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

85.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

84.20 ทอง 4   

5 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

82.50 ทอง 5   

6 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

75 เงิน 6   

7 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

75 เงิน 6   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

74 เงิน 8   

9 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

74 เงิน 8   

10 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

72 เงิน 10   

11 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง 11   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง 11   

14 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง 11   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย 16   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย 16   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

19 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 19   

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 19   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 19   

22 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 19   

23 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 19   

24 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 24   

25 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 24   

26 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 24   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 24   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 28   

29 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 28   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

30 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 28   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน ศิลปะ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

86 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

75 เงิน 4   

5 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

75 เงิน 4   

6 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

72 เงิน 6   

7 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

72 เงิน 6   

8 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

71 เงิน 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนศรีปริยัติคุณ

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

70 เงิน 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

65 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนบูรพาวิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง 13   

15 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

17 โรงเรียนบาลีสาธิตวัด

ศาลาลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

18 โรงเรียนปริยัติสามัญ

ศึกษา อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

19 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

21 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

22 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 15   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน ศิลปะ 
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

80.33 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

70.66 เงิน 4   

5 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

70.33 เงิน 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69.66 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69.33 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

69 ทองแดง 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

67.66 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

67.33 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

65.66 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

65 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

60.66 ทองแดง 14   

15 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย 15   

16 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

54.66 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

54.66 ชมเชย 16   

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน ศิลปะ 
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

79.30 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

76.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

75.60 เงิน 4   

5 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

74.30 เงิน 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

72.30 เงิน 6   

7 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

71.30 เงิน 7   

8 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

70.60 เงนิ 8   



[106] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

70.60 เงิน 8   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69.30 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง 12   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[107] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน ศิลปะ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

68 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

55 ชมเชย 7   



[108] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 11   

13 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 11   

14 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

49 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เขา้ร่วม 19   



[109] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 19   

22 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เขา้ร่วม 25   

27 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 28   

30 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 30   



[110] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 37   

38 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

17 เข้าร่วม 38   

39 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

- -    

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 



[111] 

 

 

 

ผลการแข่งขัน ศิลปะ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

68 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

57 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

49 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

48 เข้าร่วม 8   



[112] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 9   

11 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 11   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 18   



[113] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 30   



[114] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

17 เข้าร่วม 33   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[115] 

 

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

91.30 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

88.60 ทอง 4   

5 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

86.60 ทอง 5   

6 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

86.30 ทอง 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

85.60 ทอง 7   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

85.30 ทอง 8   

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

85 ทอง 9   

10 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

83.60 ทอง 10   

11 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

83 ทอง 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

80.30 ทอง 12   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

92.33 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนบาลีสาธิตวัด

ศาลาลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติคุณรส

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

88.66 ทอง 4   

5 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

88 ทอง 5   

6 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

86.66 ทอง 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

86.66 ทอง 6   

8 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

86.33 ทอง 8   



[118] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84.66 ทอง 9   

10 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84.33 ทอง 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84 ทอง 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84 ทอง 11   

13 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

83.66 ทอง 13   

14 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

82.66 ทอง 14   

15 โรงเรียนศรีปริยัติคุณ

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

81.33 ทอง 15   

16 โรงเรียนบูรพาวิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

80 ทอง 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

80 ทอง 16   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

79.66 เงิน 18   

19 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

79 เงิน 19   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

78 เงิน 20   

21 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

78 เงิน 20   

22 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

76.66 เงิน 22   

23 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

75.33 เงิน 23   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมา

ย

เหตุ 

1 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

90.60 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 

๑ 

  

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว

วิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 

๒ 

  

4 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง. กลุ่ม 

11 

82.60 ทอง 4   

5 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. กลุ่ม 

11 

82 ทอง 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ

วิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

81.60 ทอง 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

77.30 เงิน 7   

8 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

75.60 เงิน 8   
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ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การสร้างภาพยนตร์ (หนังสั้น) ม.1-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนศรีปริยัติคุณ

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

83 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดป่าหนอง

ดินด าวิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

70 เงิน 4   

5 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

60 ทองแดง 5   

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

67 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

58 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

57 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

53 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

50 ชมเชย 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 8   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 8   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

49 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

46 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 15   

17 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 18   



[124] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เขา้ร่วม 23   

24 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 27   

29 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 30   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 30   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 30   

33 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 37   

38 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

16 เข้าร่วม 38   

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

57 ชมเชย ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

50 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

47 เข้าร่วม 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 8   

10 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 10   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 15   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 19   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 19   

22 โรงเรียนดอนหวายพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 30   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

21 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 36   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

82.75 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64.75 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนบูรพาวิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

62 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

59.25 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

 

57.75 ชมเชย 7   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

8 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

57.50 ชมเชย 8   

9 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

40.25 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 11   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

70.35 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

68.31 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

68.03 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

67.62 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64.68 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64.06 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

63.25 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

62.87 ทองแดง 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

56.31 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบงึกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55.62 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

55.03 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 12   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

60 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

57 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

52 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

51 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

49 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

48 เข้าร่วม 8   



[135] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 19   



[136] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 23   

25 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 29   



[137] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 33   

36 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

16 เข้าร่วม 37   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

63 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

29 เข้าร่วม 8   



[139] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 8   

10 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 8   

11 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 11   

14 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 15   

17 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

24 เขา้ร่วม 17   



[140] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 17   

21 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

24 เข้าร่วม 17   

22 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

22 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

21 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

21 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

21 เข้าร่วม 24   

27 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

21 เข้าร่วม 24   

28 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 28   
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ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

48 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

44 เข้าร่วม 6   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

43 เข้าร่วม 8   



[142] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

40 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 15   

17 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

31 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

30 เข้าร่วม 19   



[143] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 20   

22 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 20   

23 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 23   

25 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 23   

26 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

26 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 27   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

21 เข้าร่วม 30   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 31   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

88 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

82 ทอง 4   

5 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

79 เงิน 5   

6 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

65 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

64 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

61 ทองแดง 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

61 ทองแดง 8   

10 โรงเรียนวัดจอมพระ สนง. 

กลุ่ม 11 

55 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

45 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 12   

14 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

36 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

29 เข้าร่วม 19   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

29 เข้าร่วม 19   

22 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา 

อ าเภอปากช่อง 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 22   

25 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ปักธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 25   

27 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

23 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

21 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

19 เข้าร่วม 30   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

31 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่า

วิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

19 เข้าร่วม 30   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

15 เข้าร่วม 32   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์

(ผาเกิ้ง) 

สนง. กลุ่ม 

11 

93 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. กลุ่ม 

11 

72 เงิน 4   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผา

เกิ้ง) 

สนง. 

กลุ่ม 11 

85 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

60 ทองแดง 4   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

ตะกุดเครือปลอก 

สนง. 

กลุ่ม 11 

86 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

69 ทองแดง 4   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรตบิัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 
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ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมาย

เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

95.33 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. กลุ่ม 

11 

85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

84.66 ทอง 4   

5 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง. กลุ่ม 

11 

77 เงิน 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

บึงกิตติวิทยา 

สนง. กลุ่ม 

11 

74 เงิน 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. กลุ่ม 

11 

70 เงิน 7   
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ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ คร้ังท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง. 

กลุ่ม 11 

73 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

59.50 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ตลาดชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

55.50 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

โพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

53.50 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด

บึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

49.50 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

48.50 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง. 

กลุ่ม 11 

 

48 เข้าร่วม 8   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

47 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46.50 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

43 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

พันษีวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

40.50 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

39.50 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัย

ศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37.50 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัก

ธงชัยวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

34 เข้าร่วม 19   



[155] 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

34 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนคูณวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32.50 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

32.50 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

32.50 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

32 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30.50 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

30 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

26.50 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

13 เข้าร่วม 29   
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ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

DOC.6 

 

ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดสระก าแพง

ใหญ่ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

92.50 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

55.50 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เย้ยปราสาทวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

54.50 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

46.50 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

44.50 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนปริยัติสามัญ

นครราชสีมา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

42 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรม

วิทย์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

41 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วิชชาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

 

41 เข้าร่วม 7   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

9 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยา

คม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

39 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดโพธาราม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38.50 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด า

วิทยาลัย 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38.50 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนวัดประชานิมิต

โสภิตธรรมภาณ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

38 เข้าร่วม 12   

14 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลา

ลอยสุรินทร์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

37.50 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

35 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

33.50 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง. 

กลุ่ม 11 

33.50 เข้าร่วม 16   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

เกียรติแก้ววิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

31.50 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

 

30.50 เข้าร่วม 19   
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ท่ี โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

รัตโนภาสวิมลศึกษา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28.50 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โนนดินแดงวิทยาคม 

สนง. 

กลุ่ม 11 

28 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดบึงกิตติวิทยา 

สนง. 

กลุ่ม 11 

27 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนประจักษ์วิทยา

นุสรณ์ 

สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง. 

กลุ่ม 11 

25 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง. 

กลุ่ม 11 

20 เข้าร่วม 26   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
ร้อยละ 70 – ต่ ากว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
ร้อยละ 60 – ต่ ากว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
ร้อยละ 50 – ต่ ากว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน 

 


