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สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
รำยกำร 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้ำร่วม 
รวม

รำยกำร
เข้ำแข่ง 

1 โรงเรียน
ปริยัติโกศล
วิทยา  

49 18  39.13% 8 17.39% 11  23.91% 9 19.57% 46 

2 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
เกียรติแก้ว
วิทยา  

45 13  33.33% 9 23.08% 2 5.13% 15  38.46% 39 

3 โรงเรียน
ปริยัติธีร
วิทยา  

54 11  23.91% 11  23.91% 11  23.91% 13  28.26% 46 

4 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
วัดบึงกิตติ
วิทยา  

55 11  27.5% 8 20% 8 20% 13  32.5% 40 

5 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
รัตโนภาส
วิมลศึกษา  

46 11  28.21% 5 12.82% 10  25.64% 13  33.33% 39 

6 โรงเรียน
ปริยัติสามัญ
นครราชสีมา  

42 9 25.71% 9 25.71% 5 14.29% 12  34.29% 35 

7 โรงเรียนวัด
สระก าแพง
ใหญ่ 

52 
 

 

9 21.43% 8 19.05% 14  33.33% 11  26.19% 42 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
รำยกำร 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

เข้ำร่วม 
รวม

รำยกำร
เข้ำแข่ง 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
รำยกำร 

เหรียญ
ทอง 

8 โรงเรียนบาลี
สาธิตวัด
ศาลาลอย
สุรินทร์  

44 7 19.44% 4 11.11% 8 22.22% 17  47.22% 36 

9 โรงเรียนสระ
มะค่าวิทยา  

35 7 22.58% 2 6.45% 4 12.9% 18  58.06% 31 

10 โรงเรียน
พุทธธรรม
วิทยา  

38 6 18.75% 8 25% 6 18.75% 12  37.5% 32 

11 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
วัดโพธาราม 
(แผนก
สามัญศึกษา)  

31 6 20.69% 6 20.69% 4 13.79% 13  44.83% 29 

12 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
วัดตะกุด
เครือปลอก  

17 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14 

13 โรงเรียนวัด
ท่าสว่าง
วิทยา  

35 6 22.22% 1 3.7% 6 22.22% 14  51.85% 27 

14 โรงเรียนดวน
ใหญ่วิทยา  

39 5 14.71% 6 17.65% 4 11.76% 19  55.88% 34 

15 โรงเรียนวัด
ชัยภูมิพิทักษ์
(ผาเกิ้ง)  

32 5 18.52% 5 18.52% 5 18.52% 12  44.44% 27 

16 โรงเรียน
ปรางค์กู่
วิทยา  

37 5 17.86% 4 14.29% 1 3.57% 18  64.29% 28 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
รำยกำร 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

เข้ำร่วม 
รวม

รำยกำร
เข้ำแข่ง 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
รำยกำร 

เหรียญ
ทอง 

17 โรงเรียนวัด
ป่าหนองดิน
ด าวิทยาลัย  

31 5 17.86% 4 14.29% 1 3.57% 18  64.29% 28 

18 โรงเรียนวิ
สุทธิพรต
พิทยาคม  

30 5 19.23% 2 7.69% 3 11.54% 16  61.54% 26 

19 โรงเรียนโพธิ์
ศรีวิทยา  

37 4 14.29% 6 21.43% 3 10.71% 15  53.57% 28 

20 โรงเรียน
ปริยัติคุณรส
วิทยา  

37 4 13.33% 3 10% 9 30% 14  46.67% 30 

21 โรงเรียนศรี
เกษตรวิทยา  

33 4 13.79% 3 10.34% 5 17.24% 17  58.62% 29 

22 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
โนนดินแดง
วิทยาคม  

36 4 17.39% 2 8.7% 2 8.7% 15  65.22% 23 

23 โรงเรียนวัด
กลางเมือง
เก่าวิทยา  

28 4 15.38% 1 3.85% 5 19.23% 16  61.54% 26 

24 โรงเรียนโพธิ
ศึกษา  

24 3 13.04% 4 17.39% 3 13.04% 13  56.52% 23 

25 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
เย้ยปราสาท
วิทยา  

35 
 
 
 
 
 

3 10.71% 3 10.71% 7 25% 15  53.57% 28 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
รำยกำร 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

เข้ำร่วม 
รวม

รำยกำร
เข้ำแข่ง 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
รำยกำร 

เหรียญ
ทอง 

26 โรงเรียน
ด ารงธรรม
ศาสนวิชชา
ลัย  

25 3 15% 3 15% 2 10% 12  60% 20 

27 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
วัดจอมพระ  

23 3 15% 0 0% 2 10% 15  75% 20 

28 โรงเรียนศรี
ปริยัติคุณ
ศึกษา  

44 2 5.88% 7 20.59% 9 26.47% 16  47.06% 34 

29 โรงเรียน
ปริยัติสามัญ
ศึกษา 
อ าเภอปาก
ช่อง  

24 2 8.7% 3 13.04% 3 13.04% 15  65.22% 23 

30 โรงเรียน
ดอนหวาย
พิทยาคม  

12 2 20% 2 20% 0 0% 6 60% 10 

31 โรงเรียน
สัทธรรม
วิทยา  

27 2 8.7% 1 4.35% 1 4.35% 19  82.61% 23 

32 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
ตลาดชัย
วิทยา  

22 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 15  78.95% 19 

33 โรงเรียน
ประจักษ์
วิทยานุสรณ์  

29 
 
 
 

1 3.45% 4 13.79% 5 17.24% 19  65.52% 29 
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ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
รำยกำร 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

เข้ำร่วม 
รวม

รำยกำร
เข้ำแข่ง 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวน
รำยกำร 

เหรียญ
ทอง 

34 โรงเรียน
บูรพาวิทยา
นุสรณ์ 

26 1 5% 3 15% 3 15% 13  65% 20 

35 โรงเรียนวัด
ชัยภูมิวนา
ราม 

25 1 4.76% 2 9.52% 2 9.52% 16  76.19% 21 

36 โรงเรียน
ประชานิมิตร
วิจัยศึกษา  

16 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 9 64.29% 14 

37 โรงเรียนวัด
ประชานิมิต
โสภิตธรรม
ภาณ 

18 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 9 64.29% 14 

38 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
พันษีวิทยา  

22 1 4.55% 1 4.55% 2 9.09% 18  81.82% 22 

39 โรงเรียน
กันทรลักษ์
ธรรมวิทย์  

23 1 5% 1 5% 2 10% 16  80% 20 

40 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
ปักธงชัย
วิทยา  

25 1 5.56% 0 0% 3 16.67% 14  77.78% 18 

41 โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
โนนคูณ
วิทยา  

20 0 0% 1 5.88% 3 17.65% 13  76.47% 17 

รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้ำร่วม 
รวมเข้ำ

แข่ง 
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http://group-11.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=284&award_chk=2&category_id=&category_name=
http://group-11.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=284&award_chk=3&category_id=&category_name=
http://group-11.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=284&award_chk=4&category_id=&category_name=


(6) 

 

สรุปผลกำรแข่งขัน 
งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ คร้ังที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดินแดง อ ำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

001 ภำษำไทย 

 

ผลกำรแข่งขัน ภำษำไทย 
กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที ่11 

81 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

73 เงิน 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

73 เงิน 4   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน 6   

http://group-11.net/web/?name=category&file=view_all&cat=1


(7) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

7 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

70 เงิน 7   

8 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

70 เงิน 7   

9 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

69 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

65 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

65 ทองแดง 11   

13 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 13   

15 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 16   

17 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58.33 ชมเชย 17   



(8) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

18 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 18   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 18   

20 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 20   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

53 ชมเชย 21   

 

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 
 

 

 

 

 

 

 



(9) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน ภำษำไทย 
กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งท่ี ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที ่11 

83 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

77 เงิน 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

77 เงิน 4   

6 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76 เงิน 6   

7 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

75 เงิน 7   

8 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

75 เงิน 7   



(10) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

73 เงิน 9   

10 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

73 เงิน 9   

11 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

73 เงิน 9   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน 12   

13 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน 12   

14 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

71 เงิน 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

71 เงิน 14   

16 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง 16   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง 16   

19 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 19   



(11) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

61 ทองแดง 20   

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(12) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน ภำษำไทย 
กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำไทย ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

91 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

79 เงิน 4   

5 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

75.66 เงิน 5   

6 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

75 เงิน 6   

7 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

75 เงิน 6   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

75 เงิน 6   



(13) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

73.33 เงิน 9   

10 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72.33 เงิน 10   

11 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

69.66 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

69.66 ทองแดง 12   

14 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

69.33 ทองแดง 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

69 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

69 ทองแดง 15   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

68.33 ทองแดง 17   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วทิยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

68.33 ทองแดง 17   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

68 ทองแดง 19   



(14) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

68 ทองแดง 19   

21 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

67.66 ทองแดง 21   

22 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

67 ทองแดง 22   

23 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66.66 ทองแดง 23   

24 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66.66 ทองแดง 23   

25 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66.66 ทองแดง 23   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66.33 ทองแดง 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

65.66 ทองแดง 27   

28 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 28   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63.66 ทองแดง 29   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63.66 ทองแดง 29   



(15) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63.33 ทองแดง 31   

32 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63.33 ทองแดง 31   

33 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

59.66 ชมเชย 33   

34 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50.66 ชมเชย 34   

35 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50.66 ชมเชย 34   

 

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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ผลกำรแข่งขัน ภำษำไทย 
กำรแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดินแดง อ ำเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

98 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่มที่ 
11 

95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

86.50 ทอง 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

85 ทอง 5   

6 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

84 ทอง 6   

7 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ สนง.กลุ่มที่ 
11 

83 ทอง 7   

8 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

81.50 ทอง 8   



(18) 

 

9 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.50 เงิน 9   

10 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

64 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

60 ทองแดง 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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ผลกำรแข่งขัน ภำษำไทย 
กำรแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

DOC.6  

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88.33 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

78.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

78.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76.99 เงิน 4   

5 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76.66 เงิน 5   

6 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76.66 เงิน 5   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

73.65 เงิน 7   

8 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

70.99 เงิน 8   



(20) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

69.99 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

69.99 ทองแดง 9   

11 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54.32 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

51.99 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50.99 ชมเชย 13   

14 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38.66 เข้าร่วม 14   

 

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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ผลกำรแข่งขัน ภำษำไทย 
กำรแข่งขันท่องบทอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

 DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

84.67 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่มที่ 
11 

72.66 เงิน 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

70.67 เงิน 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

70.33 เงิน 6   

7 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

68.66 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

68.33 ทองแดง 8   



(22) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

66.67 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

63 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

62.67 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

61.33 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

57.33 ชมเชย 13   

14 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

55 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

53.33 ชมเชย 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 

 



(23) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน ภำษำไทย 
กำรแข่งขันท่องบทอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง  

จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

90.67 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่มที่ 
11 

86 ทอง 4   

5 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

85.67 ทอง 5   

6 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

81.67 ทอง 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

79.67 เงิน 7   

8 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

76.67 เงิน 8   



(24) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

73.67 เงิน 9   

10 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

72.33 เงิน 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(25) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน ภำษำไทย 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำไทย ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58 ชมเชย ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

55 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 5   

7 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

48 เข้าร่วม 7   



(26) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 7   

10 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 7   

11 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 7   

12 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 7   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 15   

17 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 18   



(27) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 18   

21 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 18   

22 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 22   

25 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 22   

26 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 22   

27 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 28   

30 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 28   



(28) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที ่11 

30 เข้าร่วม 31   

34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 34   

36 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 37   

38 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 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 
 



(29) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน ภำษำไทย 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำไทย ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที ่11 

52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 6   

8 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

40 เข้าร่วม 8   



(30) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 8   

10 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 8   

11 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 11   

14 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 14   

17 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 18   



(31) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 18   

21 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 22   

25 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 22   

26 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 29   



(32) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 29   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 34   

 

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ 
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
รอ้ยละ 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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002 คณิตศำสตร์ 

 

ผลกำรแข่งขัน คณิตศำสตร์ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำคณิตศำสตร์ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 6   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 6   

http://group-11.net/web/?name=category&file=view_all&cat=2
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 9   

11 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 9   

12 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 12   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 12   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 12   

16 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 16   

18 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 16   

19 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 16   



(35) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 16   

21 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 16   

22 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 22   

25 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 22   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 26   

30 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 26   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 31   

34 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 31   

35 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

8 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 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 
 

 

 

 

 



(37) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน คณิตศำสตร์ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำคณิตศำสตร์ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที ่11 

79 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

47 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

45 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

39 เข้าร่วม 8   
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ที ่ โรงเรียน สังกดั คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

37 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

37 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

37 เข้าร่วม 10   

13 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

37 เข้าร่วม 10   

14 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

35 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

35 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

35 เข้าร่วม 14   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

33 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

33 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

33 เข้าร่วม 17   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

33 เข้าร่วม 17   

21 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

31 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

31 เขา้ร่วม 21   

23 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

31 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

29 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

27 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

27 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

27 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 29   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

25 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

25 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

25 เข้าร่วม 31   

34 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

23 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

23 เข้าร่วม 34   

36 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

23 เข้าร่วม 34   

 

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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003 วิทยำศำสตร์ 

 

ผลกำรแข่งขัน วิทยำศำสตร์ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

81.01 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.60 เงิน 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

72.60 เงิน 5   

6 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

70.60 เงิน 6   

7 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

70.60 เงิน 6   

8 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

68.60 ทองแดง 8   

http://group-11.net/web/?name=category&file=view_all&cat=3
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

66.60 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

62.60 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

62.60 ทองแดง 10   

12 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

60.60 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 
 

 

 

 

 

 

 



(43) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน วิทยำศำสตร์ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

78.60 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

67.30 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

65.30 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

64.30 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

60.60 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

60.30 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

56.60 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

56.30 ชมเชย 8   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

52 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

51.30 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

- -    

12 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
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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ผลกำรแข่งขัน วิทยำศำสตร์ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

73 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

61.30 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

59.30 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

59 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

53.60 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

51.30 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 



(46) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน วิทยำศำสตร์ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

67.66 ทองแดง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

66.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

64.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

61.67 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

59.67 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

59.33 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

58 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

53.33 ชมเชย 8   



(47) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดิน
แดงวิทยาคม 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

52 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

51.33 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(48) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน วิทยำศำสตร์ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส ำรวจ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

73.33 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

69.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

65.67 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมล
ศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

63.33 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

60 ทองแดง 6   

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



(49) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน วิทยำศำสตร์ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส ำรวจ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดินแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

85 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

70 เงิน 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมล
ศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

62.33 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

61 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

60.33 ทองแดง 7   
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ผลกำรแข่งขัน วิทยำศำสตร์ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

70 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 6   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

38 เข้าร่วม 8   



(51) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 8   

10 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้ารว่ม 10   

11 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 10   

13 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 13   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้ารว่ม 17   

19 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 17   



(52) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 17   

21 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 23   

25 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 23   

26 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 23   

27 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 27   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 30   



(53) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 30   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้ารว่ม 32   

33 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 33   

36 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

14 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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ผลกำรแข่งขัน วิทยำศำสตร์ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที ่11 

52 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 6   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

40 เข้าร่วม 6   



(55) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 6   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 14   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 14   

18 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 18   



(56) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 18   

21 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   

30 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   



(57) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 35   

 

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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004 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 

ผลกำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

96.33 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

94 ทอง 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

93 ทอง 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

92.33 ทอง 6   

7 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

92 ทอง 7   

8 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

92 ทอง 7   

http://group-11.net/web/?name=category&file=view_all&cat=4
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

91.33 ทอง 9   

10 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

91.33 ทอง 9   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

91 ทอง 11   

12 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90.33 ทอง 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90.33 ทอง 12   

14 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

89.66 ทอง 14   

15 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

89.33 ทอง 15   

16 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88.66 ทอง 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

87.66 ทอง 17   

18 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

87.66 ทอง 17   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

87.33 ทอง 19   



(60) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

87.33 ทอง 19   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

87 ทอง 21   

22 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

87 ทอง 21   

23 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

86 ทอง 23   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

85.66 ทอง 24   

25 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

85.66 ทอง 24   

26 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

85 ทอง 26   

27 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

84 ทอง 27   

28 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

84 ทอง 27   

29 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

83.33 ทอง 29   

30 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

81.66 ทอง 30   



(61) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76.33 เงิน 31   

32 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

75 เงิน 32   

33 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

71.66 เงิน 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 
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ผลกำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

99 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

95 ทอง 4   

5 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

94.66 ทอง 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

93 ทอง 6   

7 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

92 ทอง 7   

8 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

92 ทอง 7   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

92 ทอง 7   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

92 ทอง 7   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

91.33 ทอง 11   

12 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

91 ทอง 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90.66 ทอง 13   

14 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90.66 ทอง 13   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90.33 ทอง 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90.33 ทอง 15   

17 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90 ทอง 17   

18 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90 ทอง 17   

19 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

89.66 ทอง 19   



(64) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88.33 ทอง 20   

21 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88.33 ทอง 20   

22 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88 ทอง 22   

23 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

87.33 ทอง 23   

24 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

86 ทอง 24   

25 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

86 ทอง 24   

26 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

77.33 เงิน 26   

27 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

77 เงิน 27   

28 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

75 เงิน 28   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

69 ทองแดง 29   

30 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

65.33 ทองแดง 30   



(65) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

65 ทองแดง 31   

32 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(66) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

91.33 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

87 ทอง 4   

5 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

85.33 ทอง 5   

6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

85 ทอง 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

84.67 ทอง 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

84.67 ทอง 7   



(67) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

84.67 ทอง 7   

10 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

84 ทอง 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

83.33 ทอง 11   

12 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

81.67 ทอง 12   

13 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่มที่ 
11 

77.33 เงิน 13   

14 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

76.33 เงิน 14   

15 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

76 เงิน 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ย
ปราสาทวิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

75 เงิน 16   

17 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.33 เงิน 17   

18 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.33 เงิน 17   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

73 เงิน 19   



(68) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

72 เงิน 20   

21 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

65.30 ทองแดง 21   

22 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่มที่ 
11 

65 ทองแดง 22   

23 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

55.33 ชมเชย 23   

24 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่มที่ 
11 

41.67 เข้าร่วม 24   

 

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 
 

 

 

 

 

 

 



(69) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ตอบปัญหำวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 4   

6 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 4   

7 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

34 เข้าร่วม 7   



(70) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 7   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 7   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 7   

12 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 13   

16 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 13   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 13   

18 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 13   

19 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 19   



(71) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 19   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 19   

23 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 19   

24 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เขา้ร่วม 19   

25 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 19   

26 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 19   

27 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 19   

28 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 19   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 29   



(72) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 33   

36 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 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 
 

 

 

 

 



(73) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ตอบปัญหำวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 6   

8 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

48 เข้าร่วม 8   



(74) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 12   

14 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 14   

17 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 17   



(75) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 17   

21 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 21   

25 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 21   

26 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที ่11 

28 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 29   



(76) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 29   

32 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

10 เข้ารว่ม 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 
 

 

 

 

 



(77) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

68 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

50 ชมเชย 8   



(78) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 8   

10 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 8   

11 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 13   

16 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 16   

18 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 16   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 19   



(79) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 23   

25 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 23   

26 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 23   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 27   

29 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 29   



(80) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 29   

32 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 29   

33 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 29   

34 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 29   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 35   

37 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 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 

 

 

 



(81) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

82 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 6   

8 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

54 ชมเชย 8   



(82) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 9   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 12   

14 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 19   



(83) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 20   

22 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 22   

25 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 22   

26 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 22   

27 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 22   

28 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 28   

30 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 28   



(84) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 28   

32 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 34   

36 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 37   

38 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 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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ผลกำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กำรแข่งขันบรรยำยธรรม ภำคภำษำไทย ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

88 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่มที่ 
11 

72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

72.66 เงิน 4   

5 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

72 เงิน 5   

6 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

70.33 เงิน 6   

7 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

68.33 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

67.66 ทองแดง 8   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

67 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

66 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

64.33 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

63.33 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

58 ชมเชย 13   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

53.66 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

48.66 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่มที่ 
11 

47.66 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

43.33 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

32.66 เข้าร่วม 18   
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ผลกำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กำรแข่งขันบรรยำยธรรม ภำคภำษำไทย ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

93.66 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

76 เงิน 4   

5 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.55 เงิน 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ย
ปราสาทวิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

71.66 เงิน 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

69.33 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

69.33 ทองแดง 7   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

65.66 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

65 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

57.66 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

56 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

46 เข้าร่วม 13   

 

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 
 

 

 

 



(89) 

 

005 สุขศึกษำ และพลศึกษำ 

 

ผลกำรแข่งขัน สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

82 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

68 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง 5   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 7   

http://group-11.net/web/?name=category&file=view_all&cat=5
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 10   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58 ชมเชย 12   

14 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 14   

16 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที ่11 

54 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 16   

18 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 18   

19 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 19   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 19   

21 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 21   

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 25   

26 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 25   

27 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 30   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 30   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เขา้ร่วม 34   

35 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 35   

37 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 37   

38 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที ่11 

20 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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ผลกำรแข่งขัน สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 6   

8 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

54 ชมเชย 6   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 6   

10 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 6   

11 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 11   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 11   

14 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 11   

15 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 11   

16 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 16   

18 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 16   

19 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 16   
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20 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 16   

21 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

36 เข้าร่วม 29   



(96) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 29   

32 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 32   

35 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 36   

38 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 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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006 ศิลปะ 

 

ผลกำรแข่งขัน ศิลปะ 
กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

95 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

86 ทอง 4   

5 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

85 ทอง 5   

6 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

79 เงิน 6   

7 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

78 เงนิ 7   

8 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

78 เงิน 7   

http://group-11.net/web/?name=category&file=view_all&cat=6
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

77 เงิน 9   

10 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

75 เงิน 10   

11 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง 11   

13 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

65 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 14   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 16   

17 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 16   

18 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 16   

19 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 19   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 19   

21 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 19   

22 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 19   

23 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 19   

24 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

61 ทองแดง 24   

25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

61 ทองแดง 24   

26 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 26   

27 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 26   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 26   

29 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 26   
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ผลกำรแข่งขัน ศิลปะ 
กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

96 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

78 เงิน 4   

5 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76 เงิน 5   

6 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

74 เงิน 6   

7 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

73 เงิน 7   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

8 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน 8   

9 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน 8   

10 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

70 เงิน 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

67 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

14 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

15 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   



(102) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

20 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

21 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

22 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

63 ทองแดง 12   

23 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 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 
 

 

 

 

 



(103) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน ศิลปะ 
กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

91 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

87.33 ทอง 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

84 ทอง 5   

6 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

78.67 เงิน 6   

7 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

77.33 เงิน 7   

8 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

74.67 เงิน 8   



(104) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.67 เงิน 8   

10 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

69.33 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

69 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ย
ปราสาทวิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

69 ทองแดง 11   

13 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

68 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่มที่ 
11 

66.67 ทองแดง 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

66.33 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

66 ทองแดง 16   

17 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

64.67 ทองแดง 17   

18 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

63.67 ทองแดง 18   

19 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

57.67 ชมเชย 19   

 



(105) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน ศิลปะ 
กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

82.33 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

70.66 เงิน 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

68.66 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่มที่ 
11 

64.61 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

63 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

59.33 ชมเชย 8   



(106) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

51.66 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มท่ี 
11 

51 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ย
ปราสาทวิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

49.33 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่มที่ 
11 

43.33 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

40.66 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

36.33 เข้าร่วม 14   

 

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) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน ศิลปะ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำศิลปะ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

98 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เขา้ร่วม 7   

8 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

48 เข้าร่วม 7   



(108) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 9   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 9   

12 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 9   

13 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 9   

14 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 9   

15 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 9   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 18   



(109) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 18   

21 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที ่11 

38 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 29   



(110) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

14 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 
 

 

 



(111) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน ศิลปะ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำศิลปะ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

86 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 6   

8 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

46 เข้าร่วม 8   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 8   

10 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 8   

11 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 11   

13 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 11   

14 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 14   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 14   

18 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 14   

19 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 19   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้ารว่ม 21   

25 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 21   

26 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 29   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 29   

32 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 29   

33 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 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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007 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

 

ผลกำรแข่งขัน กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
กำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติ ม.1-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

91.30 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

86 ทอง 4   

5 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

85 ทอง 5   

6 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

84.30 ทอง 6   

7 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

84 ทอง 7   

8 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

83 ทอง 8   

http://group-11.net/web/?name=category&file=view_all&cat=7
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

82.30 ทอง 9   

10 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

82 ทอง 10   

11 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

81.67 ทอง 11   

12 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

81 ทอง 12   

13 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

80.67 ทอง 13   

14 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

78 เงิน 14   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

74.70 เงิน 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

65.30 ทองแดง 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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ผลกำรแข่งขัน กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบช้ืน ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

90.67 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

86.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

85.83 ทอง 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

85.17 ทอง 5   

6 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

85 ทอง 6   

7 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

84.50 ทอง 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ย
ปราสาทวิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

83.83 ทอง 8   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

83.67 ทอง 9   

10 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

83.33 ทอง 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

81.33 ทอง 11   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่มที่ 
11 

81 ทอง 12   

13 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

81 ทอง 12   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

78 เงิน 14   

15 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่มที่ 
11 

77.66 เงิน 15   

16 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่มที่ 
11 

77.50 เงิน 16   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

76 เงิน 17   

18 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่มที่ 
11 

75.67 เงิน 18   

19 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.66 เงิน 19   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

71 เงิน 20   

 

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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ผลกำรแข่งขัน กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

97 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

91 ทอง 4   

5 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

86 ทอง 5   

6 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

86 ทอง 5   

7 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

85 ทอง 7   

8 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ สนง.กลุ่มที่ 
11 

82.33 ทอง 8   

 



(121) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
กำรแข่งขันกำรท ำหนังสั้น ม.1-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

79.33 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

72.67 เงิน 4   

5 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

51.67 ชมเชย 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 
 

 



(122) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

82 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58 ชมเชย 4   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

54 ชมเชย 7   



(123) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 7   

10 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 11   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 11   

14 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 11   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เขา้ร่วม 15   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 15   

17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 17   

19 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที ่11 

46 เข้าร่วม 17   



(124) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 20   

22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 20   

23 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 20   

24 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 20   

25 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 20   

26 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 20   

27 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 27   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 27   

30 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 27   



(125) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 32   

34 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 35   

36 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 36   

38 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 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 
 



(126) 

 

 

ผลกำรแข่งขัน กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน 4   

5 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน 4   

6 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน 4   

7 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

68 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

68 ทองแดง 7   



(127) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 9   

11 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 9   

12 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 9   

13 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 13   

15 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 13   

16 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

60 ทองแดง 13   

17 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 17   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 17   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 17   



(128) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

56 ชมเชย 17   

21 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 21   

22 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

52 ชมเชย 21   

23 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 23   

25 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 23   

26 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 26   

30 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 26   



(129) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที ่11 

36 เข้าร่วม 33   

35 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 35   

 

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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008 ภำษำต่ำงประเทศ 

 

ผลกำรแข่งขัน ภำษำต่ำงประเทศ 
กำรแข่งขันบรรยำยธรรม ภำคภำษำอังกฤษ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

88.30 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

68.60 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

52.30 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

49.60 เข้าร่วม 6   

7 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

42.30 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

36.30 เข้าร่วม 8   

http://group-11.net/web/?name=category&file=view_all&cat=8


(131) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

32.30 เข้ารว่ม 9   

 

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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ผลกำรแข่งขัน ภำษำต่ำงประเทศ 
กำรแข่งขันบรรยำยธรรม ภำคภำษำอังกฤษ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

87 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่มที่ 
11 

80 ทอง 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

79 เงิน 5   

6 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

75.67 เงิน 6   

7 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

75.33 เงิน 7   

8 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

 

72.67 เงิน 8   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

52.25 ชมเชย 9   

 

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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ผลกำรแข่งขัน ภำษำต่ำงประเทศ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำอังกฤษ ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 5   

7 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 7   

8 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

34 เข้าร่วม 8   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 8   

10 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 12   

14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 12   

15 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 12   

16 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 12   

17 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 12   

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 18   



(136) 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 18   

21 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 21   

22 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 21   

23 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 21   

24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุด
เครือปลอก 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 21   

25 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 21   

26 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   

28 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   

29 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   

30 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้ารว่ม 26   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 31   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 31   

34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 34   

35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 34   

36 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 36   

37 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 36   

38 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 38   

39 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 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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ผลกำรแข่งขัน ภำษำต่ำงประเทศ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำอังกฤษ ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

72 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที ่11 

30 เข้าร่วม 5   

7 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 5   

8 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

30 เข้าร่วม 5   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 9   

10 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 10   

13 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 10   

14 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที ่11 

24 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 16   

18 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 18   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 20   

22 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 20   

23 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 20   

24 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 24   

27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 24   

28 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 24   

29 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

16 เข้าร่วม 24   

30 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

14 เข้าร่วม 30   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

14 เข้าร่วม 30   

32 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

14 เข้าร่วม 30   

33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

10 เข้าร่วม 33   

34 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

6 เข้าร่วม 34   

 

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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ผลกำรแข่งขัน ภำษำต่ำงประเทศ 
กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำบำลี ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

84 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที ่11 

78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

66 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

62 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

58 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

50 ชมเชย 8   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 8   

10 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 10   

11 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 10   

12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 12   

14 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 14   

15 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 14   

16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 14   

17 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เขา้ร่วม 18   

19 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 19   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 19   

21 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 19   

22 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 22   

23 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 22   

24 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 27   

29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 29   

30 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 29   
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ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

88 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

76 เงิน 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 5   

7 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

64 ทองแดง 5   

8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณ
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

 

54 ชมเชย 8   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

54 ชมเชย 8   

10 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

50 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

48 เข้าร่วม 11   

12 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

46 เข้าร่วม 12   

13 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 13   

14 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

44 เข้าร่วม 13   

15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

42 เข้าร่วม 15   

16 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

40 เข้าร่วม 16   

17 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

38 เข้าร่วม 17   

18 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

36 เข้าร่วม 18   

19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 
(แผนกสามัญศึกษา) 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

34 เข้าร่วม 19   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

20 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 20   

21 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 20   

22 โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

32 เข้าร่วม 20   

23 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

30 เข้าร่วม 23   

24 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอ
ปากช่อง 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 24   

25 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

28 เข้าร่วม 24   

26 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรม
ภาณ 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

26 เข้าร่วม 26   

27 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

24 เข้าร่วม 27   

28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัย
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 28   

29 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

22 เข้าร่วม 28   

30 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท
วิทยา 

สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

20 เข้าร่วม 30   
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

31 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

18 เข้าร่วม 31   

32 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

14 เข้าร่วม 32   

33 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่ม
ที่ 11 

10 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 
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ผลกำรแข่งขัน ภำษำต่ำงประเทศ 
กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย ์
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 11 77 เงิน ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 11 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 11 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 11 63.50 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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ผลกำรแข่งขัน ภำษำต่ำงประเทศ 
กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน (Story Telling) ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย ์
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

95 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอปาก
ช่อง 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมล
ศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

91 ทอง 4   

5 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

90 ทอง 5   

6 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา สนง.กลุ่มที่ 
11 

81 ทอง 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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009 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 

ผลกำรแข่งขัน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กำรแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

1 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่มที่ 
11 

94.66 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

77.33 เงิน 4   

5 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.66 เงิน 5   

6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ว
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

74.33 เงิน 6   

7 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มท่ี 
11 

68.33 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย
สุรินทร์ 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

65.66 ทองแดง 8   

http://group-11.net/web/?name=category&file=view_all&cat=9
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ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำยเหตุ 

9 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

58.66 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาส
วิมลศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

56.66 ชมเชย 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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ผลกำรแข่งขัน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กำรแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที ่๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) สนง.กลุ่มที่ 
11 

94.33 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ สนง.กลุ่มที่ 
11 

76.33 เงิน 4   

5 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

74 เงิน 5   

6 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ สนง.กลุ่มที่ 
11 

72.66 เงิน 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติ
วิทยา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

72 เงิน 7   
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ผลกำรแข่งขัน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กำรแข่งขันเทศน์แหล่อีสำน ม.1-ม.3 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

85 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมล
ศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

66 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือ
ปลอก 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

64 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

62 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

60 ทองแดง 7   
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ผลกำรแข่งขัน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กำรแข่งขันเทศน์แหล่อีสำน ม.4-ม.6 

งำนมหกรรมทักษะวิชำกำร ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยำคม ต ำบลโนนดนิแดง อ ำเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมำย
เหตุ 

1 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ สนง.กลุ่มที่ 
11 

88.33 ทอง ชนะเลิศ   

2 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   

3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดง
วิทยาคม 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   

4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือ
ปลอก 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

82.33 ทอง 4   

5 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา สนง.กลุ่มที่ 
11 

80.67 ทอง 5   

6 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

77.66 เงิน 6   

7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมล
ศึกษา 

สนง.กลุ่มที่ 
11 

75.67 เงิน 7   

8 โรงเรียนโพธิศึกษา สนง.กลุ่มที่ 
11 

75.33 เงิน 8   
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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 
 

 

 

 

 

 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ 
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑) 

เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒) 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ http://group-11.net 


