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สรปุผลการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ คร ัง้ที ่25 ปีการศกึษา 2564 

ที ่ โรงเรยีน 
จ านวน

รายการ 
เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ 

เหรยีญ

ทองแดง 
เขา้รว่ม 

รวม

รายการ

เขา้แขง่ 

1 โรงเรยีน

บาลสีาธติ

วัดศาลา

ลอยสรุนิทร ์

37 9 37.5% 9 37.5% 6 25% 0 0% 24 

2 โรงเรยีน

ปรยิัตธิรี

วทิยา 

37 8 27.59% 12 41.38% 6 20.69% 3 10.34% 29 

3 โรงเรยีนศรี

เกษตร

วทิยา 

33 7 31.82% 5 22.73% 3 13.64% 7 31.82% 22 

4 โรงเรยีน

ปรยิัตโิกศล

วทิยา 

35 6 20% 10 33.33% 6 20% 8 26.67% 30 

5 โรงเรยีน

ปรยิัตคิณุรส

วทิยา 

31 6 25% 7 29.17% 5 20.83% 6 25% 24 

6 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมวัดตะ

กดุเครอื

ปลอก 

22 6 33.33% 4 22.22% 5 27.78% 3 16.67% 18 

7 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมวัดโพ

ธาราม 

(แผนก

สามัญ

ศกึษา) 

30 5 21.74% 6 26.09% 7 30.43% 5 21.74% 23 
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ที ่ โรงเรยีน 
จ านวน

รายการ 
เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ 

เหรยีญ

ทองแดง 
เขา้รว่ม 

รวม

รายการ

เขา้แขง่ 

8 โรงเรยีน

พุทธธรรม

วทิยา 

33 5 21.74% 6 26.09% 5 21.74% 7 30.43% 23 

9 โรงเรยีนศรี

ปรยิัตคิณุ

ศกึษา 

32 5 25% 4 20% 1 5% 10 50% 20 

10 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมวัดบงึ

กติตวิทิยา 

32 5 21.74% 3 13.04% 9 39.13% 6 26.09% 23 

11 โรงเรยีนวิ

สทุธพิรต

พทิยาคม 

37 4 14.29% 7 25% 3 10.71% 14 50% 28 

12 โรงเรยีนด

วนใหญ่

วทิยา 

33 4 16.67% 6 25% 6 25% 8 33.33% 24 

13 โรงเรยีนวัด

ชยัภมูิ

พทัิกษ์(ผา

เกิง้) 

30 4 19.05% 5 23.81% 5 23.81% 7 33.33% 21 

14 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมโนน

ดนิแดง

วทิยาคม 

33 4 18.18% 4 18.18% 3 13.64% 11 50% 22 

15 โรงเรยีนสระ

มะคา่วทิยา 

29 4 16.67% 2 8.33% 8 33.33% 10 41.67% 24 

16 โรงเรยีนวัด

สระก าแพง

ใหญ ่

36 3 11.11% 10 37.04% 8 29.63% 6 22.22% 27 

17 โรงเรยีน

ปรยิัตสิามัญ

นครราชสมีา 

28 3 15% 5 25% 5 25% 7 35% 20 
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ที ่ โรงเรยีน 
จ านวน

รายการ 
เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ 

เหรยีญ

ทองแดง 
เขา้รว่ม 

รวม

รายการ

เขา้แขง่ 

18 โรงเรยีน

ด ารงธรรม

ศาสนวชิชา

ลัย 

17 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 13 

19 โรงเรยีนวัด

กลางเมอืง

เกา่วทิยา 

26 2 9.09% 5 22.73% 6 27.27% 9 40.91% 22 

20 โรงเรยีน

ประจักษ์

วทิยานุสรณ์ 

37 2 10.53% 4 21.05% 3 15.79% 10 52.63% 19 

21 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมพันษี

วทิยา 

22 2 11.76% 1 5.88% 6 35.29% 8 47.06% 17 

22 โรงเรยีนวัด

จอมพระ 

22 2 11.76% 1 5.88% 4 23.53% 10 58.82% 17 

23 โรงเรยีนวัด

ทา่สว่าง

วทิยา 

29 1 4.76% 4 19.05% 7 33.33% 9 42.86% 21 

24 โรงเรยีน

โพธศิกึษา 

11 1 10% 3 30% 1 10% 5 50% 10 

25 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมเยย้

ปราสาท

วทิยา 

27 1 5.88% 2 11.76% 6 35.29% 8 47.06% 17 

26 โรงเรยีน

ประชานมิติ

โสภติธรรม

ภาณ 

28 1 6.25% 2 12.5% 2 12.5% 11 68.75% 16 

27 โรงเรยีน

ดอนหวาย

พทิยาคม 

12 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7 
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 (4) 

ที ่ โรงเรยีน 
จ านวน

รายการ 
เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ 

เหรยีญ

ทองแดง 
เขา้รว่ม 

รวม

รายการ

เขา้แขง่ 

28 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมตลาด

ชยัวทิยา 

22 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 10 76.92% 13 

29 โรงเรยีนวัด

ป่าหนองดนิ

ด าวทิยาลัย 

24 1 5.26% 1 5.26% 6 31.58% 11 57.89% 19 

30 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมรัตโน

ภาสวมิล

ศกึษา 

37 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4 

31 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมวัดบา้น

โนนคณู

วทิยา 

27 1 5.56% 0 0% 7 38.89% 10 55.56% 18 

32 โรงเรยีน

โพธิศ์รี

วทิยา 

25 0 0% 5 23.81% 6 28.57% 10 47.62% 21 

33 โรงเรยีน

ปรางคก์ู่

วทิยา 

23 0 0% 3 17.65% 7 41.18% 7 41.18% 17 

34 โรงเรยีน

บรูพาวทิยา

นุสรณ์ 

14 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 8 72.73% 11 

35 โรงเรยีน

สทัธรรม

วทิยา 

10 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5 

36 โรงเรยีน

ปรยิัตสิามัญ

อ าเภอปาก

ชอ่ง 

20 0 0% 1 6.25% 4 25% 11 68.75% 16 

37 โรงเรยีน

กันทรลักษ์

ธรรมวทิย ์

21 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 9 75% 12 
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ที ่ โรงเรยีน 
จ านวน

รายการ 
เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ 

เหรยีญ

ทองแดง 
เขา้รว่ม 

รวม

รายการ

เขา้แขง่ 

38 โรงเรยีนวัด

ประชานมิติร

วจัิยศกึษา 

8 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3 

39 โรงเรยีนวัด

ชยัภมูวินา

ราม 

10 0 0% 0 0% 1 11.11% 8 88.89% 9 

40 โรงเรยีน

พระปรยิัติ

ธรรมปัก

ธงชยัวทิยา 

19 0 0% 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 6 

รวม ทมี ทอง เงนิ ทองแดง เขา้รว่ม 
รวมเขา้

แขง่ 
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http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=16&award_chk=1&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=16&award_chk=2&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=16&award_chk=3&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=16&award_chk=4&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=6&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=6&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=6&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=6&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=6&award_chk=1&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=6&award_chk=2&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=6&award_chk=3&category_id=&category_name=
http://www.debeleven.net/web/modules/report/report_school_result_single.php?id=6&award_chk=4&category_id=&category_name=
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ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 

การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัสิามญันครราชสีมา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

93 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัโิกศลวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

89 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดัโพธาราม 

(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

88 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 

การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดัโพธาราม 

(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

79 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัธิีรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัสระก าแพงใหญ ่ ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

74 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

 

 

 

 



 (7) 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 

การแข่งขันคัดลายมอืภาษาไทย ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดัโพธาราม 

(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

96 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวสิุทธพิรตพทิยาคม ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

89 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

86 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 

การแข่งขันคัดลายมอืภาษาไทย ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนศรีปรยิตัคิณุศกึษา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

90 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวดัชยัภูมพิทิกัษ์(ผาเกิง้) ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

85 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดัตะ

กุดเครือปลอก 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

83 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 

การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลา

ลอยสุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

91 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัคิุณรสวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

89 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพทุธธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

73 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 

การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนวดัชยัภูมพิทิกัษ์(ผา

เกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

95 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพทุธธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

94 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลา

ลอยสุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

93 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

 



 (9) 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิีรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

84 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนศรีเกษตรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนศรีปรยิตัคิณุ

ศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

73 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนวดักลางเมืองเกา่วทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

81 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวชิชา

ลยั 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดัตะ

กุดเครือปลอก 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

79 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนสระมะคา่วทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

62 ทองแดง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลา

ลอยสุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

58 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมตลาด

ชยัวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

56 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิีรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

75 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดับงึ

กติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

56 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัสิามญั

นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

54 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนวดัสระก าแพงใหญ ่ ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

76 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดัโพธาราม 

(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

74 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลาลอย

สุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

60 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนศรีเกษตรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

76 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวดัชยัภูมิ

พทิกัษ์(ผาเกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัคิุณรสวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

74 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้ตรี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดับงึ

กติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

99 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวดักลางเมืองเกา่วทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

96 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัชยัภูมพิทิกัษ์(ผา

เกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

91.50 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้โท ม.1-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดับงึ

กติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

95 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลาลอย

สุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

94 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัโิกศลวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

93 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชัน้เอก ม.1-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดับงึ

กติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

100 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดัตะ

กุดเครือปลอก 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

99.50 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลาลอย

สุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

99 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   
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ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนศรีเกษตรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

84 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดับงึ

กติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัชยัภูมพิทิกัษ์(ผา

เกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

76 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิีร

วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

เขต 11 

74 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนศรีเกษตร

วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

เขต 11 

68 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนโพธศิกึษา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

เขต 11 

67 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิีรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

84 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัสิามญั

นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

82 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัคิุณรสวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

78 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนสระมะคา่วทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

84 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพทุธธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

83 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดัโพธาราม 

(แผนกสามญัศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

82 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลา

ลอยสุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

80.66 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวดัชยัภูมพิทิกัษ์(ผา

เกิง้) 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

71 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัสระก าแพงใหญ ่ ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

70.33 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลาลอย

สุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

82.33 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมรตัโน

ภาสวมิลศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

81.33 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนดวนใหญว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

80.66 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน สขุศึกษา และพลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวชิชาลยั ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

78 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัสิามญันครราชสีมา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

76 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมโนนดนิ

แดงวทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

73 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

 

ผลการแข่งขัน สขุศึกษา และพลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนพทุธธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

76 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดับงึ

กติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัคิุณรสวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

74 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน ศิลปะ 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัธิีรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

95 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนดวนใหญว่ทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

92 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนด ารงธรรมศาสน

วชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

90 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแขง่ขนั ศลิปะ 
การแขง่ขนัวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๕ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
ณ ศนูย์ปฏบิตัธิรรมวดักลางสุรนิทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรนิทร์ จงัหวดัสุรนิทร์ 
วนัที ่๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมายเหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัสิามญั

นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

95 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนด ารงธรรม

ศาสนวชิชาลยั 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

94 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัธิีรวทิยา ส านกัเขตการศึกษาพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศกึษา เขต 11 

93 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 

รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 

รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 

รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 

รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 

ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน ศิลปะ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัโิกศลวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

74 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลาลอย

สุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

66 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดับงึ

กติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

64 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแขง่ขนั ศลิปะ 
การแขง่ขนัตอบปญัหาวชิาศลิปะ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแขง่ขนัทกัษะวชิาการ ระดบัเขต ๑๑ คร ัง้ที ่๒๕ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
ณ ศนูย์ปฏบิตัธิรรมวดักลางสุรนิทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรนิทร์ จงัหวดัสุรนิทร์ 
วนัที ่๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมายเหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดั
ตะกดุเครือปลอก 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

75 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัสิามญั
นครราชสีมา 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

63 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดั
โพธาราม (แผนกสามญั
ศกึษา) 

ส านกัเขตการศกึษาพระ
ปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา เขต 11 

62 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 

รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 

รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 

รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 

รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 

ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชพี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรม

พนัษีวทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

84 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัโิกศลวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

74 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวดัจอมพระ ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

67 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชพี ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดัตะ

กุดเครือปลอก 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

80 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวดัทา่สว่างวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

78 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัคิุณรสวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

77 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลา

ลอยสุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

80 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนวสิุทธพิรตพทิยาคม ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

75.75 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนปรยิตัโิกศลวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

73.50 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัโิกศลวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

84.80 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัธิีรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

80.80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมรตัโน

ภาสวมิลศกึษา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

74.80 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัคิุณรส

วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

98 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัโิกศล

วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

74 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวสิุทธพิรต

พทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

72 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนบูรพาวทิยา

นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

เขต 11 

72 เงนิ ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัธิีรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

เขต 11 

66 ทองแดง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพทุธธรรม

วทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 

เขต 11 

56 ชมเชย รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนศรีเกษตรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

92 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมโนนดนิ

แดงวทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

80 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมวดับงึ

กติตวิทิยา 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

76 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนปรยิตัโิกศลวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

84 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพระปรยิตัธิรรมโนนดนิ

แดงวทิยาคม 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

83 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนศรีเกษตรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

82 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
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ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนสระมะคา่วทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

94 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนปรยิตัธิีรวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

84.50 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนประจกัษ์วทิยา

นุสรณ์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั

ศกึษา เขต 11 

79.25 เงนิ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 
 

 

 

ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6 

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ๑๑ ครัง้ที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ปฏบิัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

DOC.6 

 

ที ่ โรงเรียน สงักดั คะแนน ระดบั อนัดบั หมาย

เหต ุ

1 โรงเรียนบาลีสาธติวดัศาลา

ลอยสุรนิทร์ 

ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

91 ทอง ชนะเลศิ   

2 โรงเรียนพทุธธรรมวทิยา ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

90 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๑   

3 โรงเรียนวสิุทธพิรตพทิยาคม ส านกัเขตการศกึษาพระปรยิตัธิรรม แผนก

สามญัศกึษา เขต 11 

88 ทอง รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒   

 

ช่วงคะแนน และระดบัเหรียญ 
รอ้ยละ 80 - 100 รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทอง 
รอ้ยละ 70 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 80   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญเงนิ 
รอ้ยละ 60 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 70   รางวลัเกียรตบิตัรระดบัเหรียญทองแดง 
รอ้ยละ 50 – ต ่ากว่า รอ้ยละ 60   รางวลัเกียรตบิตัรชมเชย 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ไดร้บัเกยีรตบิตัรเขา้ร่วมการแขง่ขนั 

 

 

 


