
[1] 

 

 

ผลการแขง่ขนั ภาษาไทย 
การแขง่ขนัเขยีนเรยีงความ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

75.66 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

71.33 เงนิ 4   

5 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

71 เงนิ 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70.66 เงนิ 6   

7 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

69 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68.33 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

67.66 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

67 ทองแดง 10   



[2] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64.66 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

59 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58.66 ชมเชย 15   

16 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

57.66 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

57 ชมเชย 17   

18 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56.66 ชมเชย 18   

19 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

55.66 ชมเชย 19   

20 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

55.66 ชมเชย 19   

21 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

52.33 ชมเชย 21   



[3] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
  

51 ชมเชย 22 
 
 
  

  

23 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 23   

  
 

 

ผลการแขง่ขนั ภาษาไทย 
การแขง่ขนัเขยีนเรยีงความ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

91.50 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

89 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

87.50 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

87 ทอง 4   

5 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

87 ทอง 4   

6 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

86.50 ทอง 6   



[4] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

7 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11  

85.50 ทอง 7   

8 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง 8   

9 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82.50 ทอง 9   

10 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82.50 ทอง 9   

11 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82 ทอง 11   

12 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82 ทอง 11   

13 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81 ทอง 13   

14 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 14   

15 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 14   

16 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 14   

17 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

77.50 เงนิ 17   



[5] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

18 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

75 เงนิ 18   

19 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

72.50 เงนิ 19   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 20   

21 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

67.50 ทองแดง 21   

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62.50 ทองแดง 22   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[6] 

 

 

ผลการแขง่ขนั ภาษาไทย 
การแขง่ขนัคดัลายมอืภาษาไทย ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

96 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

92 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 4   

5 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 5   

6 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

73 เงนิ 7   

8 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 8   

9 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

69 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 10   



[7] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 10   

12 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 14   

15 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

57 ชมเชย 17   

18 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

55 ชมเชย 18   

19 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 19   

20 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 20   

21 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

51.90 ชมเชย 21   



[8] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11  

51.80 ชมเชย 22   

23 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11  

51.70 ชมเชย 23   

24 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51.60 ชมเชย 24   

25 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51.50 ชมเชย 25   

26 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51.40 ชมเชย 26   

27 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51.30 ชมเชย 27   

28 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51.20 ชมเชย 28   

29 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51.10 ชมเชย 29   

30 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51 ชมเชย 30   

31 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50.90 ชมเชย 31   

32 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

50.80 ชมเชย 32   



[9] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50.70 ชมเชย 33   

34 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11  

50.60 ชมเชย 34   

35 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11  

50.50 ชมเชย 35   

36 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50.40 ชมเชย 36   

  
 

 

ผลการแขง่ขนั ภาษาไทย 
การแขง่ขนัคดัลายมอืภาษาไทย ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

92.30 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

91.30 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

89.60 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88.60 ทอง 4   

5 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88 ทอง 5   



[10] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

6 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

87.30 ทอง 6   

7 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82.60 ทอง 7   

8 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11  

81.90 ทอง 8   

9 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81.60 ทอง 9   

10 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81.30 ทอง 10   

11 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80.30 ทอง 11   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 12   

13 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79.60 เงนิ 13   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78.60 เงนิ 14   

15 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78.30 เงนิ 15   

16 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

78.30 เงนิ 15   



[11] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

17 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 17   

18 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

77.60 เงนิ 18   

19 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11  

77.30 เงนิ 19   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11  

76.60 เงนิ 20   

21 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76.30 เงนิ 21   

22 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 22   

23 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74.60 เงนิ 23   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72.60 เงนิ 24   

25 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72.60 เงนิ 24   

26 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

63.60 ทองแดง 26   

27 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

63 ทองแดง 27   



[12] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

28 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62.60 ทองแดง 28   

29 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 29   

30 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58.30 ชมเชย 30   

31 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51.60 ชมเชย 31   

  
 

 

ผลการแขง่ขนั ภาษาไทย 
การแขง่ขนัแตง่กลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81.67 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80.67 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76.67 เงนิ 4   

5 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72.33 เงนิ 5   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

69.67 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

69.33 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

69 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64.33 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

61.67 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51 ชมเชย 13   

14 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50.55 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50.50 ชมเชย 15   

16 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 16   
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ผลการแขง่ขนั ภาษาไทย 
การแขง่ขนัแตง่กลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

85 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80.66 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74.66 เงนิ 4   

5 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

71.33 เงนิ 5   

6 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70.66 เงนิ 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

69.33 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

69 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68.33 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 10   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

63.66 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50.33 ชมเชย 13   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั ภาษาไทย 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาภาษาไทย ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 4   

5 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 4   

6 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 6   

7 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 7   

9 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 7   

10 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 7   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 7   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 12   

13 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 13   

14 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 13   

15 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

17 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

18 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

19 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

20 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 20   

21 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

64 ทองแดง 21   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 22   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 23   

24 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 23   

25 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 25   

26 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 26   

27 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 26   

28 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 26   

29 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 29   

30 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 29   

31 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51 ชมเชย 31   

32 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

51 ชมเชย 31   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 33   

34 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 33   

35 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 33   

36 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 33   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั ภาษาไทย 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาภาษาไทย ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

90 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 4   

5 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครอื
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 5   

7 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 8   

10 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 8   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 11   

13 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 11   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 11   

15 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 11   

16 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 11   

17 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 17   

18 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 17   

19 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 19   

20 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 20   

21 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

60 ทองแดง 20   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 20   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 20   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 20   

25 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 20   

26 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 20   

27 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 27   

28 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 27   

29 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 27   

30 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 27   

31 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 27   

32 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

56 ชมเชย 32   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 32   

34 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 34   

35 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 34   

36 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 34   

37 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 37   

38 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 38   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั คณิตศาสตร์ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

90 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง 4   

5 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

83 ทอง 5   

6 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 6   

7 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 6   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 6   

9 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 6   

10 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 10   



[25] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 11   

12 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 11   

13 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 11   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 11   

15 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 11   

16 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 16   

17 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 16   

18 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 18   

19 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 18   

20 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 18   

21 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

72 เงนิ 18   



[26] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 22   

23 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 23   

24 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 23   

25 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 23   

26 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 23   

27 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 27   

28 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 28   

29 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 28   

30 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 28   

31 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 31   

32 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

62 ทองแดง 31   



[27] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 31   

34 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 34   

35 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 35   

36 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 36   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั คณิตศาสตร์ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79 เงนิ 4   

5 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 5   

6 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

77 เงนิ 6   

7 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 7   

8 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 8   

9 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 9   

10 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 10   



[29] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 10   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 10   

13 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 10   

14 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 14   

15 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 14   

16 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 14   

17 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 14   

18 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 18   

19 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 19   

20 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 19   

21 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

60 ทองแดง 21   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย



[30] 

 

เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 21   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 21   

24 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 21   

25 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 21   

26 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 21   

27 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 27   

28 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 27   

29 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 29   

30 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 30   

31 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 30   

32 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
 
  

54 ชมเชย 30   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 33   

34 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 33   

35 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

48 เขา้รว่ม 35   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั วทิยาศาสตร์ 
โครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทสิง่ประดษิฐ์ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

86.33 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

78.66 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

76.66 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

75 เงนิ 4   

5 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

74.66 เงนิ 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติติ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

74.33 เงนิ 6   

7 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

73 เงนิ 7   

8 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

71.33 เงนิ 8   

9 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

70 เงนิ 9   

10 โรงเรียนโพธิศ์รี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

69.66 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอยสุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

68.66 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนศรีปรยิตัิ
คุณศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

68 ทองแดง 12   
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ผลการแขง่ขนั วทิยาศาสตร์ 
โครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

73.33 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

73 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

72.33 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

62.66 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

62 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

62 ทองแดง 5   

7 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

61.66 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

60.33 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอยสุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

57.66 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

51 ชมเชย 10   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 



[34] 

 

 

ผลการแขง่ขนั วทิยาศาสตร์ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาวทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 4   

5 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 4   

6 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 4   

7 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 7   

8 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 8   

9 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 8   

10 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 8   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 8   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 8   

13 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 8   

14 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 14   

15 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 15   

16 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 15   

17 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 15   

18 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 18   

19 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 18   

20 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 18   

21 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

66 ทองแดง 21   



[36] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 22   

23 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 22   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 22   

25 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 22   

26 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 22   

27 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 27   

28 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 27   

29 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 27   

30 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 30   

31 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 31   

32 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

58 ชมเชย 31   



[37] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 33   

34 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 34   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[38] 

 

 

ผลการแขง่ขนั วทิยาศาสตร์ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาวทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภูม ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

96 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

90 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง 4   

5 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 9   



[39] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 9   

12 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 13   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 13   

15 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 15   

16 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 15   

17 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 15   

18 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 15   

19 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 19   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 19   

21 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

54 ชมเชย 19   



[40] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 19   

23 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 19   

24 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 19   

25 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 25   

26 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 25   

27 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 27   

28 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 27   

29 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 27   

30 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 27   

31 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 27   

32 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

50 ชมเชย 27   



[41] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 27   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[42] 

 

 

ผลการแขง่ขนั สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
วชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม นกัธรรมช ัน้ตรี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

96 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

92 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

90.66 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

89.66 ทอง 4   

5 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

89 ทอง 5   

6 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88.33 ทอง 6   

7 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86.66 ทอง 7   

8 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86.33 ทอง 8   

9 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

85.33 ทอง 9   

10 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

85.33 ทอง 9   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

83.33 ทอง 11   

12 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81.66 ทอง 12   

13 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81.33 ทอง 13   

14 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81 ทอง 14   

15 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 15   

16 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79.33 เงนิ 16   

17 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78.66 เงนิ 17   

18 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78.33 เงนิ 18   

19 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 19   

20 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

77.66 เงนิ 20   

21 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

77.66 เงนิ 20   



[44] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

77.66 เงนิ 20   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

75.66 เงนิ 23   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74.66 เงนิ 24   

25 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74.66 เงนิ 24   

26 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

71.33 เงนิ 26   

27 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70.66 เงนิ 27   

28 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70.33 เงนิ 28   

29 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

69.33 ทองแดง 29   

30 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 30   

31 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

67.66 ทองแดง 31   

32 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

67 ทองแดง 32   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64.33 ทองแดง 33   

34 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 34   

35 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 35   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
วชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม นกัธรรมช ัน้โท ม.1-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

96.80 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

96.50 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

95.80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

94.20 ทอง 4   

5 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

93.60 ทอง 5   

6 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

93.10 ทอง 6   

7 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

93.10 ทอง 6   

8 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

92.80 ทอง 8   

9 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

92.50 ทอง 9   

10 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

92.20 ทอง 10   



[47] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

92.10 ทอง 11   

12 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

91.20 ทอง 12   

13 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

91.20 ทอง 12   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

90.80 ทอง 14   

15 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

89.80 ทอง 15   

16 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

89.50 ทอง 16   

17 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

89.30 ทอง 17   

18 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

89.10 ทอง 18   

19 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88.80 ทอง 19   

20 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88.50 ทอง 20   

21 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

88.10 ทอง 21   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

87.50 ทอง 22   

23 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

87.50 ทอง 22   

24 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

87.50 ทอง 22   

25 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

87.20 ทอง 25   

26 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86.80 ทอง 26   

27 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86.60 ทอง 27   

28 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86.20 ทอง 28   

29 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

85.60 ทอง 29   

30 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

85.50 ทอง 30   

31 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

85.20 ทอง 31   

32 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

84.50 ทอง 32   



[49] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

83.80 ทอง 33   

34 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

83.30 ทอง 34   

35 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81.40 ทอง 35   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[50] 

 

 

ผลการแขง่ขนั สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
วชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม นกัธรรมช ัน้เอก ม.1-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

95 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

94.60 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

93.60 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

92.60 ทอง 4   

5 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

91.60 ทอง 5   

6 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

91 ทอง 6   

7 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86.50 ทอง 7   

8 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86.30 ทอง 8   

9 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84.30 ทอง 9   

10 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

83.30 ทอง 10   



[51] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

83 ทอง 11   

12 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81 ทอง 12   

13 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 13   

14 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79.60 เงนิ 14   

15 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79.30 เงนิ 15   

16 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

77.60 เงนิ 16   

17 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76.30 เงนิ 17   

18 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74.30 เงนิ 18   

19 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

73.30 เงนิ 19   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

71 เงนิ 20   

21 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

69.60 ทองแดง 21   



[52] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

69 ทองแดง 22   

23 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

53 ชมเชย 23   

24 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52.60 ชมเชย 24   

25 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50.20 ชมเชย 25   

26 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50.10 ชมเชย 26   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[53] 

 

 

ผลการแขง่ขนั สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ตอบปญัหาวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

92 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

90 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

89 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88 ทอง 4   

5 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86 ทอง 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86 ทอง 5   

7 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง 7   

8 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82 ทอง 8   

9 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 9   

10 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 9   



[54] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 9   

12 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 12   

13 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 13   

14 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 13   

15 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 15   

16 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 15   

17 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 15   

18 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 18   

19 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 19   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 19   

21 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

68 ทองแดง 19   



[55] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 22   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 22   

24 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 22   

25 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 22   

26 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 26   

27 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 26   

28 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 26   

29 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 29   

30 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 29   

31 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 31   

32 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

54 ชมเชย 32   



[56] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 32   

34 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 32   

35 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 35   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[57] 

 

 

ผลการแขง่ขนั สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ตอบปญัหาวชิาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 4   

5 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 7   

9 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 7   

10 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 10   



[58] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 11   

13 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 11   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 14   

16 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 14   

17 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 14   

18 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 14   

19 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 19   

20 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 19   

21 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

56 ชมเชย 19   



[59] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 19   

23 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 23   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 23   

25 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 25   

26 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 25   

27 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 25   

28 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 25   

29 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 25   

30 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 30   

31 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 30   

32 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

50 ชมเชย 30   



[60] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 30   

34 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 30   

35 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 30   

36 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 30   

37 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 30   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[61] 

 

 

ผลการแขง่ขนั สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ตอบปญัหาวชิาพระพทุธศาสนา ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

46 เขา้รว่ม 7   

8 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

46 เขา้รว่ม 7   

9 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 9   

10 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 9   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 9   

12 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 12   

13 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 12   

14 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 14   

15 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 14   

16 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

38 เขา้รว่ม 16   

17 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 17   

18 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 17   

19 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 17   

20 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 17   

21 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

36 เขา้รว่ม 17   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
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เหต ุ

22 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 22   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 22   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 22   

25 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 22   

26 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

32 เขา้รว่ม 26   

27 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 27   

28 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 27   

29 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 27   

30 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

28 เขา้รว่ม 30   

31 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

28 เขา้รว่ม 30   

32 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

28 เขา้รว่ม 30   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
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เหต ุ

33 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 33   

34 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 34   

35 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 34   

36 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 34   

37 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 34   

38 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

20 เขา้รว่ม 38   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ตอบปญัหาวชิาพระพทุธศาสนา ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

90 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 4   

5 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79 เงนิ 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79 เงนิ 5   

7 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 7   

9 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 7   

10 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 7   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 11   

12 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 11   

13 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 11   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 14   

15 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 14   

16 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 16   

17 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 16   

18 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 18   

19 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 19   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 19   

21 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

68 ทองแดง 19   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 22   

23 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 23   

24 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 24   

25 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 24   

26 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 24   

27 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 27   

28 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 27   

29 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 27   

30 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 30   

31 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 30   

32 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

58 ชมเชย 30   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
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เหต ุ

33 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 33   

34 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 34   

35 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 35   

36 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 35   

37 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 35   

38 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 35   

39 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 35   

40 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 35   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
การแขง่ขนับรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

97.60 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

97.10 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

93.80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอยสุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

91.40 ทอง 4   

5 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

89.60 ทอง 5   

6 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

86.30 ทอง 6   

7 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

84.60 ทอง 7   

8 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

84 ทอง 8   

9 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

84 ทอง 8   

10 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

82 ทอง 10   

11 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

81.60 ทอง 11   

12 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

79 เงนิ 12   

13 โรงเรียนโพธิศ์รี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

74.30 เงนิ 13   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

14 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

72.60 เงนิ 14   

15 โรงเรียนประจกัษ์
วทิยานุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

60.60 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

53.30 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

48 เขา้รว่ม 17   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
การแขง่ขนับรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

86.33 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

71.33 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอยสุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

64.33 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

63 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

61 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาท
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

60.33 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

59.33 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

57.66 ชมเชย 8   

9 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

56 ชมเชย 9   

10 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

54.66 ชมเชย 10   

11 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

50.56 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

50.33 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

50 ชมเชย 13   
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ผลการแขง่ขนั สขุศกึษา และพลศกึษา 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 4   

5 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 5   

6 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 6   

7 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 6   

8 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 6   

9 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 6   

10 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 6   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 11   

12 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 11   

13 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 11   

14 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 11   

15 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

17 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

18 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

19 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

20 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 20   

21 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

66 ทองแดง 20   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย



[74] 

 

เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 20   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 20   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 20   

25 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 20   

26 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 26   

27 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 26   

28 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 26   

29 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 26   

30 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 26   

31 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 31   

32 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

62 ทองแดง 31   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
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เหต ุ

33 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 33   

34 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 33   

35 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 33   

36 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 33   

37 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 33   

38 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 33   

39 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 33   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั สขุศกึษา และพลศกึษา 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

81 ทอง 4   

5 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 5   

6 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 6   

7 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 6   

8 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 8   

9 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 8   

10 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 10   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 10   

12 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 10   

13 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 13   

14 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 13   

15 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 16   

17 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 17   

18 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 17   

19 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 17   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 17   

21 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

62 ทองแดง 21   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
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เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 21   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 23   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 23   

25 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 23   

26 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 26   

27 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 26   

28 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 26   

29 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 26   

30 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 26   

31 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 26   

32 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

54 ชมเชย 32   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
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เหต ุ

33 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

53 ชมเชย 33   

34 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 34   

35 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 34   

36 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 34   

37 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51 ชมเชย 37   

38 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51 ชมเชย 37   

39 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

51 ชมเชย 37   

40 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 40   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั ศลิปะ 
การแขง่ขนัวาดภาพลายเสน้ (ใชด้นิสอ) ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

98 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

87 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

83 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82 ทอง 4   

5 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง 5   

6 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79 เงนิ 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 7   

8 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

77 เงนิ 8   

9 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 9   

10 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

75 เงนิ 10   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 11   

12 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 11   

13 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

73 เงนิ 13   

14 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

73 เงนิ 13   

15 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

17 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

18 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

19 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

21 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

60 ทองแดง 15   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
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เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

23 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

24 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

25 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

26 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

27 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 15   

28 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 28   

29 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 28   

30 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 28   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั ศลิปะ 
การแขง่ขนัวาดภาพระบายส ี(ใช้สโีปสเตอร์) ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

95 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

93 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

89 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

86 ทอง 4   

5 โรงเรียนโพธิศ์รี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

82 ทอง 5   

6 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

80 ทอง 6   

7 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

76 เงนิ 7   

8 โรงเรียนวดักลาง
เมืองเกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

71 เงนิ 8   

9 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

70 เงนิ 9   

10 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

68 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

67 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

65 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

64 ทองแดง 13   



[84] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

14 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

62 ทองแดง 14   

15 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

61 ทองแดง 15   

16 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอยสุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

59 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

57 ชมเชย 17   

18 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

50 ชมเชย 18   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั ศลิปะ 
การแขง่ขนัประตมิากรรมลอยตวั ม.1-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

83.30 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

79.30 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

77.60 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

75.30 เงนิ 4   

5 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติติ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

74 เงนิ 5   

6 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

73.60 เงนิ 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

73.30 เงนิ 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

73 เงนิ 8   

9 โรงเรียนปรางค์กู่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

71 เงนิ 9   

10 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

65 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

63.30 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

61.60 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนวดักลาง
เมืองเกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

59.30 ชมเชย 13   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

58.60 ชมเชย 14   

15 โรงเรียนประชา
นิมติรวจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

57 ชมเชย 15   

16 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอยสุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

56.33 ชมเชย 16   

17 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาท
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

55 ชมเชย 17   

18 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

55 ชมเชย 17   

19 โรงเรียนศรีปรยิตัิ
คุณศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

55 ชมเชย 17   

20 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

55 ชมเชย 17   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั ศลิปะ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาศลิปะ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

48 เขา้รว่ม 4   

5 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

48 เขา้รว่ม 4   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

46 เขา้รว่ม 6   

7 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 7   

9 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 7   

10 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 7   



[88] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 11   

12 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 12   

13 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 12   

14 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 12   

15 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 12   

16 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 12   

17 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

38 เขา้รว่ม 17   

18 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

38 เขา้รว่ม 17   

19 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 19   

20 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 20   

21 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

34 เขา้รว่ม 20   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย



[89] 

 

เหต ุ

22 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 20   

23 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 20   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

32 เขา้รว่ม 24   

25 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 25   

26 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 25   

27 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 25   

28 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 25   

29 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 25   

30 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 25   

31 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 25   

32 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
 
  

28 เขา้รว่ม 32   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 33   

34 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 34   

35 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 34   

36 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

22 เขา้รว่ม 36   

37 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

18 เขา้รว่ม 37   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั ศลิปะ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาศลิปะ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

96 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79 เงนิ 4   

5 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

79 เงนิ 4   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

78 เงนิ 6   

7 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 8   

9 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 8   

10 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 10   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 10   

12 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 12   

13 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 12   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 12   

15 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 12   

16 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 12   

17 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 17   

18 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 18   

19 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 18   

20 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 18   

21 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

58 ชมเชย 21   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 22   

23 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 22   

24 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 22   

25 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 25   

26 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 25   

27 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 27   

28 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 28   

29 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 28   

30 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 28   

31 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 28   

32 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

50 ชมเชย 28   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
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เหต ุ

33 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 28   

34 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 28   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
การประดษิฐ์ของใชจ้ากวสัดุธรรมชาต ิม.1-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

80 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

79.60 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

77.60 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

77 เงนิ 4   

5 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

76.60 เงนิ 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

76 เงนิ 6   

7 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

74.60 เงนิ 7   

8 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

74.60 เงนิ 7   

9 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

74.30 เงนิ 9   

10 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

73.60 เงนิ 10   

11 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

72.60 เงนิ 11   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

71.30 เงนิ 12   

13 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

59.30 ชมเชย 13   



[96] 

 

  

 

ผลการแขง่ขนั การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

93.33 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวสิทุธิ
พรตพทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

92.67 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัิ
โกศลวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

91.67 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนโพธิ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

90 ทอง 4   

5 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอย
สุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

87.33 ทอง 5   

6 โรงเรียนปรยิตัคุิณ
รสวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

86.33 ทอง 6   

7 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

85 ทอง 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติติ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

84.67 ทอง 8   

9 โรงเรียนวดัจอม
พระ 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

81.33 ทอง 9   

10 โรงเรียนศรีปรยิตัิ
คุณศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

81.10 ทอง 10   

11 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาท
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

80.33 ทอง 11   

12 โรงเรียนบูรพา
วทิยานุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 
 
  

79 เงนิ 12   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

13 โรงเรียนประชา
นิมติรวจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

78.33 เงนิ 13   

14 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

77.67 เงนิ 14   

15 โรงเรียนโพธิศ์รี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

76 เงนิ 15   

16 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

75 เงนิ 16   

17 โรงเรียนดอน
หวายพทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

68.67 ทองแดง 17   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[98] 

 

 

ผลการแขง่ขนั การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
การแขง่ขนัการจดัสวนแกว้ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนวดักลาง
เมืองเกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

94.10 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรางค์กู่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

91.20 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัิ
โกศลวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

90.30 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

89.40 ทอง 4   

5 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติติ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

88.50 ทอง 5   

6 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

84.60 ทอง 6   

7 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

83.70 ทอง 7   

8 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอย
สุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

82.80 ทอง 8   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

55 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

53 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 7   

8 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

48 เขา้รว่ม 8   

9 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

48 เขา้รว่ม 8   

10 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

48 เขา้รว่ม 8   



[100] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

46 เขา้รว่ม 11   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 12   

13 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 12   

14 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 12   

15 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 15   

16 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 16   

17 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 16   

18 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 16   

19 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

38 เขา้รว่ม 19   

20 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

38 เขา้รว่ม 19   

21 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

38 เขา้รว่ม 19   



[101] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

38 เขา้รว่ม 19   

23 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

38 เขา้รว่ม 19   

24 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

38 เขา้รว่ม 19   

25 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 25   

26 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 25   

27 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 25   

28 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 28   

29 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 28   

30 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

32 เขา้รว่ม 30   

31 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

32 เขา้รว่ม 30   

32 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

32 เขา้รว่ม 30   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 33   

34 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

22 เขา้รว่ม 34   

35 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

22 เขา้รว่ม 34   

36 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

20 เขา้รว่ม 36   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 4   

5 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 5   

6 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 5   

7 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 5   

8 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 8   

9 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 8   

10 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 10   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

48 เขา้รว่ม 12   

13 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

46 เขา้รว่ม 13   

14 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 14   

15 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 14   

16 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 14   

17 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 17   

18 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 17   

19 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 17   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 17   

21 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

42 เขา้รว่ม 17   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 17   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 23   

24 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 23   

25 โรงเรียนวดัประชา
นิมติโสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 23   

26 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 23   

27 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 27   

28 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 28   

29 โรงเรียนดอนหวาย
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

28 เขา้รว่ม 29   

30 โรงเรียนปรางค์กูว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 30   

31 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 30   

32 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

26 เขา้รว่ม 30   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 30   

34 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

20 เขา้รว่ม 34   

35 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

16 เขา้รว่ม 35   

36 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

16 เขา้รว่ม 35   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั ภาษาตา่งประเทศ 
การแขง่ขนับรรยายธรรม ภาคภาษาองักฤษ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

82 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

74.67 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

70.67 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

66.67 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

66.34 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

65.34 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

64.34 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

64 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

63.67 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

62 ทองแดง 10   

11 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

56.34 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

55 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

54.34 ชมเชย 13   
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ผลการแขง่ขนั ภาษาตา่งประเทศ 
การแขง่ขนับรรยายธรรม ภาคภาษาองักฤษ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

87.67 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

87.34 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

86.34 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

85.34 ทอง 4   

5 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

80.34 ทอง 5   

6 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

75 เงนิ 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาท
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

74.34 เงนิ 7   

8 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

71 เงนิ 8   

9 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

69 ทองแดง 9   

10 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม แผนก
สามญัศกึษา เขต 11 

50 ชมเชย 10   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 
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ผลการแขง่ขนั ภาษาตา่งประเทศ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาภาษาองักฤษ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

96 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

46 เขา้รว่ม รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 4   

5 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 4   

6 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 7   

8 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 8   

9 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 9   

10 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 9   
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ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 9   

12 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 9   

13 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

32 เขา้รว่ม 13   

14 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

32 เขา้รว่ม 13   

15 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 15   

16 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 15   

17 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 15   

18 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 15   

19 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

28 เขา้รว่ม 19   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

28 เขา้รว่ม 19   

21 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
  

28 เขา้รว่ม 19   

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
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เหต ุ

22 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 22   

23 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 22   

24 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 22   

25 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

26 เขา้รว่ม 22   

26 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 26   

27 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 26   

28 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 26   

29 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 26   

30 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

22 เขา้รว่ม 30   

31 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

22 เขา้รว่ม 30   

32 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

20 เขา้รว่ม 32   

33 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

20 เขา้รว่ม 32   



[112] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

34 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

18 เขา้รว่ม 34   

35 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

18 เขา้รว่ม 34   

36 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

18 เขา้รว่ม 34   

37 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

16 เขา้รว่ม 37   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[113] 

 

 

ผลการแขง่ขนั ภาษาตา่งประเทศ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาภาษาองักฤษ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

73 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

67 ทองแดง 4   

5 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

67 ทองแดง 4   

6 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 6   

8 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

65 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

65 ทองแดง 8   

10 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 10   



[114] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

63 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

63 ทองแดง 11   

13 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 13   

15 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 13   

16 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 13   

17 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 13   

18 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

61 ทองแดง 18   

19 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

61 ทองแดง 18   

20 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

61 ทองแดง 18   

21 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

60 ทองแดง 21   



[115] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 21   

23 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 21   

24 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 21   

25 โรงเรียนด ารงธรรม
ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

59 ชมเชย 25   

26 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

59 ชมเชย 25   

27 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 27   

28 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

57 ชมเชย 28   

29 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 29   

30 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 29   

31 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

55 ชมเชย 31   

32 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 32   
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ผลการแขง่ขนั ภาษาตา่งประเทศ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาภาษาบาลี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

90 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

74 เงนิ 4   

5 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

72 เงนิ 5   

6 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 6   

8 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 8   

10 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 10   



[117] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 11   

12 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 12   

13 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 13   

14 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

48 เขา้รว่ม 14   

15 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

48 เขา้รว่ม 14   

16 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 16   

17 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 16   

18 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

44 เขา้รว่ม 16   

19 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

42 เขา้รว่ม 19   

20 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

40 เขา้รว่ม 20   

21 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

40 เขา้รว่ม 20   



[118] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

38 เขา้รว่ม 22   

23 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

36 เขา้รว่ม 23   

24 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

34 เขา้รว่ม 24   

25 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

32 เขา้รว่ม 25   

26 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

32 เขา้รว่ม 25   

27 โรงเรียนวดัชยัภูมวินา
ราม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

32 เขา้รว่ม 25   

28 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 28   

29 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

30 เขา้รว่ม 28   

30 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

28 เขา้รว่ม 30   

31 โรงเรียนประชานิมติร
วจิยัศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 31   

32 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

24 เขา้รว่ม 31   



[119] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

24 เขา้รว่ม 31   

34 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

22 เขา้รว่ม 34   

35 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมตลาดชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

22 เขา้รว่ม 34   

36 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

20 เขา้รว่ม 36   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[120] 

 

 

ผลการแขง่ขนั ภาษาตา่งประเทศ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาภาษาบาลี ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัโิกศล
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

94 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

90 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

88 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนวดักลางเมือง
เกา่วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

86 ทอง 4   

5 โรงเรียนประชานิมติ
โสภติธรรมภาณ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

84 ทอง 5   

6 โรงเรียนวดัชยัภูมิ
พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

82 ทอง 6   

7 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

76 เงนิ 7   

9 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาสวมิล
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

70 เงนิ 9   

10 โรงเรียนปรยิตัคุิณรส
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

68 ทองแดง 10   



[121] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

11 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมปกัธงชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 11   

12 โรงเรียนวดัสระก าแพง
ใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

66 ทองแดง 11   

13 โรงเรียนบาลีสาธติวดั
ศาลาลอยสรุนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 13   

14 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
อ าเภอปากช่อง 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 13   

15 โรงเรียนศรีเกษตร
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

64 ทองแดง 13   

16 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 16   

17 โรงเรียนปรยิตัธิรีวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

62 ทองแดง 16   

18 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัโพธาราม 
(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 18   

19 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

60 ทองแดง 18   

20 โรงเรียนบูรพาวทิยา
นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

58 ชมเชย 20   

21 โรงเรียนวดัป่าหนอง
ดนิด าวทิยาลยั 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

58 ชมเชย 20   



[122] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

22 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมพนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 22   

23 โรงเรียนสทัธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 22   

24 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 22   

25 โรงเรียนโพธิศ์รวีทิยา ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

56 ชมเชย 22   

26 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดัตะกุดเครือ
ปลอก 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 26   

27 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

54 ชมเชย 26   

28 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาทวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 28   

29 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 28   

30 โรงเรียนศรีปรยิตัคุิณ
ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 28   

31 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

52 ชมเชย 28   

32 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 
 
 
  

50 ชมเชย 32   



[123] 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

33 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับา้นโนนคูณ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษา
พระปรยิตัธิรรม 
แผนกสามญัศกึษา 
เขต 11 

50 ชมเชย 32   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[124] 

 

 

ผลการแขง่ขนั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
การแขง่ขนัหนงัสอืเลม่เล็ก ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

91.10 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอย
สุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

88.20 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

86.80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเกียรตแิกว้
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

85.50 ทอง 4   

5 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

79.10 เงนิ 5   

6 โรงเรียนวสิทุธพิรต
พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

75.80 เงนิ 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติติ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

70.80 เงนิ 7   

8 โรงเรียนศรีปรยิตัิ
คุณศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

60.60 ทองแดง 8   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 



[125] 

 

 

ผลการแขง่ขนั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
การแขง่ขนัหนงัสอืเลม่เล็ก ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมโนนดนิแดง
วทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

83 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

81 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมวดับงึกติติ
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

76 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนโพธิศ์รี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

71 เงนิ 4   

5 โรงเรียนวดัสระ
ก าแพงใหญ ่

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

61 ทองแดง 5   

6 โรงเรียนดวนใหญ่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

52 ชมเชย 6   

7 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอยสุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

50 ชมเชย 7   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 



[126] 

 

 

ผลการแขง่ขนั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
การแขง่ขนัเทศน์แหลอ่สีาน ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

93.30 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนบาลีสาธติ
วดัศาลาลอยสุรนิทร ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

88 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาส
วมิลศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

87.67 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนพุทธธรรม
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

84.30 ทอง 4   

5 โรงเรียนวดัทา่สวา่ง
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

82.67 ทอง 5   

6 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาท
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

81.30 ทอง 6   

7 โรงเรียนประจกัษ์
วทิยานุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

61.67 ทองแดง 7   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 

 

 



[127] 

 

 

ผลการแขง่ขนั กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
การแขง่ขนัเทศน์แหลอ่สีาน ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๔ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรยีนวดัชยัภมูวินาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 
ระหวา่งวนัที ่๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย
เหต ุ

1 โรงเรียนกนัทรลกัษ์
ธรรมวทิย ์

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

85.34 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัิ
โกศลวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

76.67 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนศรีปรยิตัิ
คุณศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

75.34 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

4 โรงเรียนปรยิตัธิรี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

75 เงนิ 4   

5 โรงเรียนสระมะคา่
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

75 เงนิ 4   

6 โรงเรียนโพธิศ์รี
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

69 ทองแดง 6   

7 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมเยย้ปราสาท
วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

67.34 ทองแดง 7   

8 โรงเรียนพระปรยิตัิ
ธรรมรตัโนภาส
วมิลศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

65 ทองแดง 8   

9 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

65 ทองแดง 8   

 

ชว่งคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกยีรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากวา่ รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดร้บัเกียรตบิตัรเขา้รว่มการแขง่ขนั 

 

 

 


