โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงผนวชเป็นสามเณร และเสด็จมาประทับ ณ วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลารามราชวรมหาวิหาร ทรงศึกษาภาษาไทยและภาษาบาลี ตลอดทั้งศิลปวิทยาด้านอื่นๆ จากสมเด็จ
พระพนรัตน์ (แก้ว) ซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนในขณะนั้น จนมีพระปรีชาสามารถทั้งทางคดีโลกและ
คดีธรรม มีผลงานเป็นพระนิพนธ์เรื่องต่างๆ เป็นจานวนมาก อาทิ ลิลิตตะเลงพ่าย สรรพสิทธิคาฉันท์
ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา และกฤษณาสอนน้องคาฉันท์ เป็นต้น
ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้
ประกาศยกย่ อ งสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุ ชิ ต ชิ โ นรส เป็ น บุ ค คลผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ด้ า น
วัฒนธรรมระดับโลก นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายพระเกียรติคุณนี้ ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน
โดยการนาของพระเทพวีราภรณ์ อธิบดีสงฆ์รูปปัจจุบัน จึงพร้อมใจกันจัดงานเทิดพระเกียรติ คุณ ระหว่าง
วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม เป็นประจาทุกปี เพื่อยกย่องคุณความดีของพระองค์ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาวั ด พระเชตุพน ได้รั บรู้ ถึงพระเกี ย รติคุณของ
พระองค์
ในปีนี้ ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน จึงร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และโรงเรียน
แพทย์ แ ผนโบราณวั ด พระเชตุ พ น ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ คุ ณ สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ในงาน
ครั้งนี้ จั ดให้มีกิจกรรมของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานอง
สรภัญญะ, กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย, กิจกรรมวาดภาพระบายสี, กิจกรรมคัดลายมือและคัดไทย เพื่อ
เทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ได้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และเป็นการสานสัมพันธ์
ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๒.๒ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงเจริ ญ พระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
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๒

๒.๓ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของภาษาไทย
อันเป็นภาษาประจาชาติไทย
๒.๔ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน มีความตระหนักในการทาความดี รู้จักรักษาศีล ๕
อันเป็นพื้นฐานแห่งความสงบร่มเย็นของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๒.๕ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักหวงแหนวรรณกรรม
ไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม
๒.๖ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักวิธี การสวดมนต์ทานอง
สรภัญญะอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศ
๓.๒ นักเรียนจากโรงเรียนทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
๓.๔ ประชาชนและบุคคลทั่วไป
๔. สถานที่ และวัน เวลา
สถานที่ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันเวลา : วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. รวม ๓ วัน
๕. ประมาณการค่าใช้จ่าย
จานวนรายจ่ายทั้งสิ้น ๑,๔๓๕,๕๐๐
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓ วัน
๔,๕๐๐
ที่
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙

รายการ
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ถ้วยรางวัล
โล่รางวัล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บาท ( -หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
รูป/คน แยกเป็นรายจ่ายดังนี้

งบประมาณ
ทุนการศึกษาสวดมนต์หมูท่ านองสรภัญญะ ๓ ระดับ
ทุนการศึกษาสวดโอ้เอ้วิหารราย ๒ ระดับ
ทุนการศึกษาคัดไทย ๓ ระดับ
ทุนการศึกษาวาดภาพระบายสี ๒ ระดับ
ถ้วยรางวัล ๑๐ ใบ
โล่รางวัล ๕๐ โล่
ค่าตอบแทนกรรมการสวดมนต์ ๒ วัน ๓๓ ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการสวดโอ้เอ้ ๒ วัน ๑๔ ท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการคัดไทย ๒ วัน ๙ ท่าน

รวม(บาท)
๖๖,๐๐๐
๗๘,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๖๖,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๒๒,๕๐๐
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๕.๑๐ กรรมการ
๕.๑๑ ค่าพาหนะ
๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔
๕.๑๕
๕.๑๖
๕.๑๗
๕.๑๘
๕.๑๙
๕.๒๐
๕.๒๑
๕.๒๒
๕.๒๓
๕.๒๔

ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะ
ค่าพาหนะ
เกียรติบัตร
อุปกรณ์การแข่งขัน
ของขวัญ
ติดต่อประสานงาน
สถานที่
ประชาสัมพันธ์
จราจร
เบ็ดเตล็ด
งานเลขานุการฯ

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนกรรมการวาดภาพ ๑ วัน ๓ ท่าน
ค่าพาหนะสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์ฯ รอบ
คัดเลือก ๑๗๐ สถาบัน
ค่าพาหนะสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันสวดโอ้เอ้ฯ ๖๐ สถาบัน
ค่าพาหนะสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันคัดไทย ๑๘๐ สถาบัน
ค่าพาหนะสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ ๑๒๐ สถาบัน
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๓

๑๑,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
ค่าพาหนะสถาบันที่เข้าแข่งขันสวดมนต์รอบชิงชนะเลิศ ๔๐ สถาบัน
๔๐,๐๐๐
ค่าจัดทาซอง/เกียรติบัตร
๔๐,๐๐๐
ค่าจัดชื้ออุปกรณ์แข่งขันและอื่นๆ
๕๐,๐๐๐
ค่าแจกันดอกไม้/ไทยธรรม ผ้าไตร ถวายประธานเปิดงาน
๑๐,๐๐๐
ค่าติดต่อประสานงานกับสถาบันต่างๆ และอื่นๆ
๕๐,๐๐๐
จัดสถานที่/เตรียมงาน เก็บงาน และเครื่องเสียง
๒๐๐,๐๐๐
ทาป้ายประชาสัมพันธ์/วีดีโอ/ภาพถ่าย
๔๐,๐๐๐
งานจราจร
๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
๑๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายสารองอื่นๆ
๕๐,๐๐๐
รวม
๑,๔๓๕,๕๐๐
ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นแค่การประมาณการเท่านั้น ทั้งนี้ให้ใช้ตามจริง เหลือให้ส่งเงินคืนวัด

๖. ประเภทกิจกรรม
๖.๑ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
- ระดับปฐมวัย (อ.๑ – อ.๓)
- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ - ปวช.๓)
๖.๒ การแข่งขันสวดโอ้โอ้วิหารราย
- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ - ปวช.๓)
๖.๓ การแข่งขันประกวดคัดลายมือและคัดไทย
- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ - ปวช.๓)
- ระดับอุดมศึกษา (ปวส. – ปริญญาตรี) และประชาชนทั่วไป
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๔

๖.๔ การแข่งขันวาดภาพระบายสี
- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ - ปวช.๓)
๗. ประเภทรางวัล
๗.๑ สวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๒ สวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๓ ประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา และประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา
อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๔ ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
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๕

๘. การติดตาม/ประเมินผล
ตัวชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือในการวัดผลและ
ประเมินผล
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ - ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
- สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
ประชนและบุคคลทั่วไปทีม่ าร่วม
- ปริมาณงานและผลการดาเนินงาน - แบบประเมินความพึงพอใจในการ
กิจกรรม
การจัดงาน
เข้าร่วมกิจกรรม
- ปริมาณงานและผลการจัดกิจกรรม - แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพน
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑๐.๒ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑๐.๓ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้มีความตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ อันเป็นพื้นฐาน
แห่งควาสงบ ร่มเย็น ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๑๐.๔ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของภาษาไทย อันเป็น
ภาษาประจาชาติไทย
๑๐.๕ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้เกิดความรักความหวงแหนวรรณกรรมไทย และการสวดมนต์
อันเป็นวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ตลอดถึงเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

(พระราชรัตนสุนทร)
ผู้เสนอโครงการ
(พระเทพวีราภรณ์)
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
ผู้อนุมัติโครงการ
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คณะกรรมการจัดกิจกรรม
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันที่ ๙–๑๐–๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
พระเทพวีราภรณ์
อธิบดีสงฆ์วดั พระเชตุพน
ประธานโครงการ
กองอานวยการ
พระเทพวีราภรณ์
พระราชธรรมสุ นทร
พระราชเวที
พระราชจริ ยาภรณ์

พระราชรัตนสุ นทร
พระอมรสุ ธี
พระครู อาคมสุ นทร
พระครู สิริวีราภรณ์
พระครู โฆสิ ตวีรธรรม
พระครู วิริยธารงค์
พระมหาสาเริ ง อาภสฺ สโร
พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค
พระครู ธรรมธรพล
นายวิเชียร วิริยะประสิ ทธิ์
พลโท วีรชัย อินทุโศภณ
นายปณต สิ ริวฒั นภักดี
พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6

ประธานอานวยการ
รองประธานอานวยการ
รองประธานอานวยการ
รองประธานอานวยการ

กรรมการอานวยการ
พระสุ ธีธรรมานุวตั ร
พระวิเชียรธรรมคุณาธาร
พระครู วิศิษฏ์สมโพธิ
พระครู ฌานวิรัต
พระครู ไพโรจน์สังฆาราม
พระครู พิศาลกิจจานุกลู
พระครู ภาวนาจารย์
พระครู ปลัดสุ วฒั นศีลคุณ
พระครู พิมลธรรมภาณ
พระครู อมรวิชยั
พระมหาชนะ เขมจิตฺโต
พระมหาขาบ โกวิโท
พระมหาประเชิญ ปญฺ ญาวุโธ
พระมหาธีระพงษ์ ธีรวโส
พระมหานริ นทร์ อภิฉนฺ โท
พระครู วินยั ธรนพคุณ
พล.อ.ดร.กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสริ ฐ
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชยั
นายฐาปน สิ ริวฒั นภักดี
ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์
นายปรี ดา ตั้งตรงจิตร
นายพรหมพิมาน ไชยหงส์คา
ดร.อนาวุฒิ ชูทรัพย์
นายสมบัติ ศีลสาร
พ.ต.อ.ธนกิจ ไชยจารุ วฒ
ุ ิ ผกก.สน.พระราชวัง
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พ.ต.ท.กิตติ แก้วทินกร สว.จร.สน.พระราชวัง นายวันชัย อินทคุณจินดา
นายมนัส ปิ่ นนิกร
นายสุ รินทร์ ใจบุญ

กรรมการดาเนินงาน
พระราชรัตนสุ นทร
พระครู ภาวนาจารย์
พระครู ไพโรจน์สังฆาราม
พระครู สิริวีราภรณ์
พระครู วินยั ธรกิตติศกั ดิ์ โคตมสิ สฺโส
พระมหาอุดม ปญฺ ญาโภ
พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว
พระมหา ดร.ธีรานุวรรตน์ ธนธิติ
พระครู สมุห์เสนาะ สุ ทฺธิจิตฺโต
พระครู สงั ฆรักษ์เพชรกาแพง เขมโก
พระครู สังฆรักษ์ทรัพย์ โสภโณ
พระวัชรากร ธมฺ มวชิโร
พระชัยพร ชินวโร
นายไมตรี เสนารัตน์

๗

นายเกรี ยงไกร โอฬารพันธ์สกุล

ประธานดาเนินงาน
รองประธานดาเนินงาน
รองประธานดาเนินงาน
รองประธานดาเนินงาน
รองประธานดาเนินงาน
รองประธานดาเนินงาน

กรรมการ
พระปลัดณัฐพล ขนฺ ติโก
พระมหาสมเกียรติ ปญฺ ญาสิ ริ
พระครู วิจิตรโฆษา
พระครู ใบฎีกาสนัน่ ทยรกฺโข
พระมหาบุญฤทธิ์ วริ ทฺธิโก
พระมหาณรงค์ สุ จิณฺโณ
พระมหายุทธพงษ์ กิตฺติธโร
นายโสภณ การะพิมพ์

พระครู วินยั ธรเอกชัย ฐิตปญฺ โญ

พระมหาเพชร เตชพโล
พระครู ธรรมบาล
พระมหาณรงค์ ธมฺ มเมธี
พระมหาทสันติ มหาลาโภ
พระดนัย วิมพโล
นางสาวกรกช พรวิศิษฏ์สกุล
นายประเดิม ศรี ชู

พระครู วิริยธารงค์
กรรมการและเลขานุการโครงการ/การดาเนินงาน
พระมหาสม ติสฺสเทโว
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการโครงการ/การดาเนินงาน

นายศรายุ ชัยสวัสดิ์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการโครงการ/การดาเนินงาน
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๘

กาหนดการ
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐–๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท (หน้าพระวิหารทิศพระปัญจวัคคีย์)
เวลา ๐๘.๔๙ น.
- ประธานในพิธีถึงพระอุโบสถ
- ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
- คณะครู นักเรียน ผู้ร่วมงานบาเพ็ญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานในพิธี
- ประธานในพิธีเดินทางกลับ
- เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้
การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ รอบคัดเลือก
- ระดับปฐมวัย
แข่งขันที่ เวทีหน้าวิหารพระพุทธไสยาส
- ระดับประถมศึกษา
สาย A แข่งขันที่ วิหารทิศพระโลกนาถ มุขหน้า
สาย B แข่งขันที่ วิหารทิศพระป่าเลไลย์ มุขหลัง
- ระดับมัธยมศึกษา
สาย A แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
สาย B แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์
การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย
- ระดับประถมศึกษา
แข่งขันที่ หอประชุมสงฆ์ คณะ น.๑๖ เขตสังฆาวาส
การประกวดคัดไทย
- ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาการเปรียญ
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เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น.
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เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “ทศพร”
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “หิมพานต์”
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “วนประเวศ”
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “จุลพน”
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “มัทรี”
- ชมนิทรรศการของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพน
- ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท)
วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท
การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ
- ระดับประถมศึกษา
แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
- ระดับมัธยมศึกษา
แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์
การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย
- ระดับมัธยมศึกษา
แข่งขันที่ เวทีหน้าวิหารพระพุทธไสยาส
การประกวดคัดลายมือ และคัดไทย
- ระดับประถมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
แข่งขันที่ ศาลาการเปรียญ
การประกวดวาดภาพระบายสี
- ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
แข่งขันที่ ในพระระเบียงพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล
และส่งผลงานได้ที่ พระมหาเจดีย์ทรงศรีสุริโยทัย
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “สักบรรพ”
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “มหาราช”
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “ฉกษัตริย”์
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “กุมาร”
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ “นครกัณฑ์”
เวลา ๑๕.๐๐ น.
แสดงท่าราฤๅษีดัดตน โดยโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท)

๙

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๑๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ เรื่อง “อริยสัจ ๔”
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา
เวลา ๑๖.๐๐ น.
- ผู้แทนพระองค์ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอรับ)
- ผู้แทนพระองค์เข้าสู่ภายในตาหนักวาสุกรี
- ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย
- กราบ
- ผู้แทนพระองค์จุดเครื่องสักการะพระอัฐ-ิ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
- กราบ
- ผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้
- อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านประกาศสดุดี
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
- เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล
- พระราชาคณะให้ศีล จบ (เจ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง)
- ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร แล้วกลับมานั่งที่เดิม
(พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์)
- พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก
- ผู้แทนพระองค์กรวดน้า
- คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบิกผู้ชนะเลิศ
การประกวดวรรณกรรมและการแข่งขันประเภทต่างๆ เข้ารับรางวัลและทุนการศึกษา
- ผู้แทนพระองค์ลงนามในสมุดประจาตาหนักวาสุกรี
- เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนมอบหนังสือที่ระลึกแด่ผู้แทนพระองค์
- ผู้แทนพระองค์กลับ

----------------------------หมายเหตุ

๑. เทศน์มหาชาติแสดงบริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ
๒. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๑๑

ระเบียบการประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต์ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.๖. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เข้าร่วมงาน

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้เท่านั้น
๒.๒. ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย (อ.๑ – อ.๓)
๒.๓. สถานศึกษาที่เข้าแข่งขันสามารถส่งได้ประเภทละ ๒ ทีม ๆ ละ ๕ คน (เป็นชาย หรือหญิงก็ได้)
๓. บททีใ่ ช้ในการสวด
๓.๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง
๓.๒. บทนมัสการ นะโม ตัสสะ (ทานองสังโยค)
๓.๓. บทพระพุทธคุณ อิติปิโส (ทานองสังโยค)
๓.๔ บทสวด องค์ใดพระสัมพุทธ (ทานองสรภัญญะ)
๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๔.๑. สวด อักขระ จังหวะ ทานอง น้าเสียง ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๔.๒. ความพร้อมเพรียง มารยาท การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์และการแสดงออกทีเ่ ป็นธรรมชาติ
๔.๓. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๕. ประเภทรางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ได้รับ
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หมายเหตุ - การแข่งขันเริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจานวนจากัด ๕๐ ทีม) เต็มแล้วจะไม่รับเพิ่มเด็ดขาด
- สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันมีค่าพาหนะให้ และมีอาหารฟรีตลอดงาน
- แข่งวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่เวทีหน้าวิหารพระพุทธไสยาส
- ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม

หน้า

๑๒

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส
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๑๓

ระเบียบการประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต์ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.๖. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เข้าร่วมงาน

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้เท่านั้น
๒.๒. ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
๒.๓. สถานศึกษาที่เข้าแข่งขันสามารถส่งได้ประเภทละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (เป็นชาย หรือหญิงก็ได้)
๒.๔ รอบคัดเลือกๆ ไว้สายละ ๑๐ ทีม เพื่อมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. บททีใ่ ช้ในการสวด
๓.๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย
๓.๒. บทนมัสการ (ทานองสังโยค)
๓.๓. บทสวดพระพุทธคุณ (ทานองสังโยค/สรภัญญะ) ๓.๔ บทสวดพระธรรมคุณ (ทานองสังโยค/สรภัญญะ)
๓.๕ บทสวดพระสังฆคุณ (ทานองสังโยค/สรภัญญะ) ๓.๖ บทสวดชยสิทธิคาถาหรือพาหุง (ทานองสังโยค/สรภัญญะ)
๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๔.๑. สวด อักขระ จังหวะ ทานอง น้าเสียง ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๔.๒. ความพร้อมเพรียง มารยาท และการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ
๔.๓. กรรมการตัดสินทั้งหมด ๕ ท่าน จะตัดคะแนนที่สูงสุดและต่าสุดออก ใช้เฉพาะคะแนนที่เป็นกลาง ที่สดุ ๓ เสียง
๔.๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๕. ประเภทรางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ได้รับ
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๑๔

หมายเหตุ - การแข่งขันเริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจานวนจากัด ๖๐ สถาบัน) เต็มแล้วจะไม่รับเพิ่มเด็ดขาด
- ไม่รับในนามชมรม ทุกชมรม และไม่รับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเว้นมีหนังสือผู้รับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาด้วยเท่านั้น
- ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม
- ระดับประถมศึกษา แข่งรอบคัดเลือกวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
- วันทื่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แข่งรอบชิงชนะเลิศ ณ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
- เมื่อสวดเสร็จให้นักเรียนบรรยายสรุปอานิสงส์การสวดมนต์ มีคะแนน ๕ คะแนน (บังคับ)
ไม่เช่นนั้นจะเสียคะแนน
-สวดมนต์แล้วกราบ ๑ ครั้ง ให้ส่งตัวแทนบรรยายสรุป อานิสงส์การสวดมนต์ โดยนั่งท่าเทพบุตร หรือท่าเทพธิดา
แล้วประนมมือ บรรยายเสร็จแล้วกราบ ๓ ครั้ง พร้อมกันแล้วลุกออก
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๑๕

ระเบียบการประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต์ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.๖. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เข้าร่วมงาน

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้เท่านั้น
๒.๒. ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
๒.๓. สถานศึกษาที่เข้าแข่งขันสามารถส่งได้ประเภทละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (เป็นชาย หรือหญิงก็ได้)
๒.๔ รอบคัดเลือกๆ ไว้สายละ ๑๐ ทีม เพื่อมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. บททีใ่ ช้ในการสวด
๓.๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย
๓.๒. บทนมัสการ (ทานองสังโยค)
๓.๓. บทสวดพระพุทธคุณ (ทานองสังโยค/สรภัญญะ) ๓.๔ บทสวดพระธรรมคุณ (ทานองสังโยค/สรภัญญะ)
๓.๕ บทสวดพระสังฆคุณ (ทานองสังโยค/สรภัญญะ) ๓.๖ บทสวดชยสิทธิคาถาหรือพาหุง (ทานองสังโยค/สรภัญญะ)
๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๔.๑. สวด อักขระ จังหวะ ทานอง น้าเสียง ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
๔.๒. ความพร้อมเพรียง มารยาท และการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ
๔.๓. กรรมการตัดสินทั้งหมด ๕ ท่าน จะตัดคะแนนที่สูงสุดและต่าสุดออก ใช้เฉพาะคะแนนที่เป็นกลาง ที่สุด ๓ เสียง
๔.๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๕. ประเภทรางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ได้รับ
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
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๑๖

หมายเหตุ - การแข่งขันเริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจานวนจากัด ๖๐ สถาบัน) เต็มแล้วจะไม่รับเพิ่มเด็ดขาด
- ไม่รับในนามชมรม ทุกชมรม และไม่รับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเว้นมีหนังสือผู้รับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาด้วยเท่านั้น
- ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม
- ระดับมัธยมศึกษา แข่งรอบคัดเลือกวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
- วันทื่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แข่งรอบชิงชนะเลิศ ณ ศาลาประเสริฐ รุจริ วงศ์
- เมื่อสวดเสร็จให้นักเรียนบรรยายสรุปอานิสงส์การสวดมนต์ มีคะแนน ๕ คะแนน (บังคับ)
ไม่เช่นนั้นจะเสียคะแนน
- สวดเสร็จแล้วกราบ ๑ ครั้ง ให้ส่งตัวแทนบรรยายสรุปอานิสงส์การสวดมนต์ โดยนั่งท่าเทพธิดา
หรือเทพบุตรแล้วประนมมือบรรยายเสร็จแล้วกราบ ๓ ครัง้ พร้อมกันแล้วลุกออก
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บทที่ใช้ในการประกวด
บทนมัสการพระรัตนตรัย (ทานองสวดนา)
อะ.ระ.หัง. สัม.มา..สัม.พุท.โธ.. ภะ.คะ.วา..
พุท.ธัง. ภะ.คะ.วัน.ตัง. อะ.ภิ.วา..เท..มิ.
( กราบ )
สะ.หวาก..ขา..โต.. ภะ.คะ.วะ.ตา.. ธัม.โม..
ธัม.มัง. นะ.มัส.สา..มิ.
( กราบ )
สุ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต.. สา.วะ.กะ.สัง.โฆ..
สัง.ฆัง. นะ.มา..มิ.
( กราบ )
บทนมัสการ (ทานองสังโยค)
(นา) นะ.โม..
(รับพร้อมกัน) ตัส./สะ. ภะ.คะ.วะ.โต.. อะ.ระ.หะ.โต..
สัม.มา..สัม.พุท./ธัส.สะ.
(๓ จบ)
บทสวดพระพุทธคุณ (ทานองสังโยค)
(นา) อิ.ติ.ปิ. โส..
(รับพร้อมกัน) ภะ.คะ.วา.. อะ.ระ.หัง. สัม.มา..สัม.พุท./โธ..
วิช./ชา..จะ.ระ.ณะ.สัม.ปัน.โน..สุ.คะ.โต..โล..กะ.วิ.ทู..
อะ.นุต./ตะ.โร.. ปุ.ริ.สะ.ทัม.มะ.สา..ระ.ถิ.
สัต./ถา.. เท..วะ.มะ.นุส./สา..นัง..พุท./โธ..ภะ.คะ.วา..ติ. ฯ
บทสวดพระพุทธคุณ (ทานองสรภัญญะ)
(นา)
องค์..ใด..พระ.สัม..พุทธ.. (รับพร้อมกัน) สุ.วิ.สุท..ธะ.สัน..ดาน..
ตัด..มูล..กะ.เลส..มาร..
บ.มิ.หม่น..มิ.หมอง..มัว..
หนึง่ ..ใน..พระ.ทัย..ท่าน..
ก็.เบิก.บาน..คือ.ดอก..บัว..
รา..คี..บ.พัน..พัว..
สุ.วะ.คน..ธะ.กา..จร..
องค์..ใด..ประ.กอบ..ด้วย..
พระ.กรุ.ณา..ดัง.สา..คร
โปรด..หมู.่ .ประ.ชา..กร..
มะ.ละ.โอฆ..ฆะ.กัน..ดาร..
ชี.้ .ทาง..บรร.เทา..ทุกข์..
และ.ชี.้ สุข..กะ.เษม..สานต์..
ชี.้ .ทาง..พระ.นฤ..พาน..
อัน.พ้น.โศก..วิ.โยค..ภัย..
พร้อม..เบญ..จะ.พิธะ..จัก..ษุ.จะ.รัส..วิ.มล..ใส..
เห็น..เหตุ..ที่.ใกล้..ไกล..
ก็.เจน.จบ..ประ.จักษ์..จริง..
กา..จัด..น้า.ใจ..หยาบ.. (หยุด) สัน.ดาน.บาป..แห่ง.ชาย..หญิง..
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สัตว์..โลก..ได้.พึ่ง..พิง..
ข้า..ขอ..ประ.ณต..น้อม..
สัม..พุท..ธะ.กา..รุญ..- (หยุด)

หน้า

มะ.ละ.บาป..บา.เพ็ญ..บุญ..
ศิ.ระ.เกล้า..บัง.คม..คุณ..
ญะ.ภาพ.นัน้ ..นิ.รัน..ดร.. (กราบ)

บทสวดพระธรรมคุณ (ทานองสังโยค)
(นา) สะ.หวาก..ขา..โต..
(รับพร้อมกัน) ภะ.คะ.วะ.ตา.. ธัม.โม.. สัน.ทิฏ./ฐิ.โก.
อะ.กา..ลิ.โก. เอ..หิ.ปัส./สิ.โก. โอ..ปะ.นะ.ยิ.โก.
ปัจ./จัต.ตัง. เว..ทิ.ตัพ./โพ. วิญ.ญู..หี..ติ ฯ
บทสวดพระธรรมคุณ (ทานองสรภัญญะ)
(นา) ธัม มะ คือ คุ ณา กร (รับพร้อมกัน)
ส่วน ชอบ สา ธร
ดุจ ดวง ประ ทีป ชัช วาล
แห่ง องค์ พระ ศาส ดา จารย์
ส่อง สัตว์ สัน ดาน
ส ว่าง กระ จ่าง ใจ มนท์
ธรรม ใด นับ โดย มรรค ผล
เป็น แปด พึง ยล
และ เก้า กับ ทั้ง นฤ พาน
สม ญา โลก อุดร พิส ดาร
อัน ลึก โอ ฬาร
พิ สุทธิ์ พิ เศษ สุก ใส
อีก ธรรม ต้น ทาง ครร ไล
นาม ขนาน ขาน ไข
ปฏิ บัติ ปริ ยัติ เป็น สอง
คือ ทาง ดา เนิน ดุจ(จะ) คลอง
ให้ ล่วง ลุ ปอง
ยัง โลก อุ ดร โดย ตรง
ข้า ขอ โอน อ่อน อุต ตะมงค์
นบ ธรรม จา นง
ด้วย จิต และ กาย วา จา
(กราบ)
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บทสวดพระสังฆคุณ (ทานองสังโยค)
(นา) สุ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน..
(รับพร้อมกัน) ภะ.คะ.วะ.โต.. สา..วะ.กะ.สัง..โฆ..
อุ.ชุ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต..สา..วะ.กะ.สัง..โฆ..
ญา..ยะ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต..สา..วะ.กะ.สัง..โฆ..
สา..มี..จิ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน..ภะ.คะ.วะ.โต..สา..วะ.กะ.สัง..โฆ..
ยะ.ทิ.ทัง.. จัต./ตา..ริ.ปุ.ริ.สะ.ยุ.คา..นิ.อัฏ./ฐะ.
ปุ.ริ.สะ.ปุค./คะ.ลา..เอ..สะ. ภะ.คะ.วะ.โต..สา..วะ.กะ.สัง..โฆ..
อา..หุ.เนย..โย..ปา..หุ.เนย..โย..ทัก./ขิ.เนย..โย..
อัญ.ชะ.ลี..กะ.ระ.ณี..โย.. อะ.นุต./ตะ.รัง.
ปุญ.ญัก./เขต..ตัง..โล..กัส./สา..ติ. ฯ
บทสวดพระสังฆคุณ (ทานองสรภัญญะ)
(นา) สงฆ์ ใด สา วก ศาส ดา (รับพร้อมกัน)
รับ ปฏิ บัติ มา
แต่ องค์ สม เด็จ ภะ คะ วันต์
เห็น แจ้ง จตุ สัจ เสร็จ บรรลุ ทาง ที่ อัน
ระ งับ และ ดับ ทุกข์ ภัย
โดย เสด็จ พระ ผู้ ตรัส ไตร
ปัญ ญา ผ่อง ใส
สะ อาด และ ปราศ มัว หมอง
เหิน ห่าง ทาง ข้า ศึก ปอง
บ มิ ลา พอง
ด้วย กาย และ วา จา ใจ
เป็น เนื้อ นา บุญ อัน ไพศาล แด่ โล กัย
และ เกิด พิ บูลย์ พูน ผล
สม ญา เอา รส ทศ พล
มี คุณ อ นนต์
อ เนก จะ นับ เหลือ ตรา
ข้า ขอ นบ หมู่ พระ ศราพก ทรง คุ ณานุ คุณ ประ ดุจ รา พัน
ด้วย เดช บุญ ข้า อภิ วันท์
พระ ไตร รัตน์ อัน
อุ ดม ดิ เรก นิ รัติ สัย
จง ช่วย ข จัด โพย ภัย
อัน ตราย ใด ใด
จง ดับ และ กลับ เสื่อม ศูนย์
(กราบ)

หน้า

๑๙

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

บทสวดชยสิทธิคาถาหรือบทพาหุง (สวดทานองสังโยค)
(นา) พา..หุง.
(รับพร้อมกัน) สะ.หัส./สะ.มะ.ภิ.นิม..มิ.ตะ.สา..วุ.ธัน.ตัง.
ครี..เม..ขะ.ลัง. อุ.ทิ.ตะ.โฆ..ระ.สะ.เส..นะ.มา..รัง.
ทา..นา..ทิ.ธัม..มะ.วิ.ธิ.นา.. ชิ.ตะ.วา.. มุ.นิน.โท.
ตัน.เต..ชะ.สา.. ภะ.วะ.ตุ. เต.. ชะ.ยะ.สิท./ธิ. นิจ./จัง.. ฯ
บทสวดชยสิทธิคาถา (ทานองสรภัญญะ)
(นา) ปาง..เมือ่ ..พระ.องค์..ปะ.ระ.มะ.พุท-..(รับพร้อมกัน) ธะ.วิ.สุท..ธะ.ศาส..ดา..
ตรัส..รู.้ .อะ.นุต..ตะ.ระ.สะ.มา..ธิ.ณ.โพ..ธิ.บัล..ลังก์..
ขุน..มาร..สะ.หัส..สะ.พะ.หุ.พา..หุ.วิ.ชา..วิ.ชิต..ขลัง..
ขี.่ .คี..ริ.เม..ขะ.ละ.ประ.ทัง..
คะ.ชะ.เหี้ยม..กระ.เหิม..หาญ..
แสร้ง..เสก..ส.รา..วุ.ธะ.ประ.ดิษฐ์..
กะ.ละ.คิด..จะ.รอน..ราญ..
รุม..พล..พะ.หล..พะ.ยุ.หะ.ปาน..
พระ.ส.มุท..ทะ.นอง..มา..
หวัง..เพื่อ..ผ.จญ..วะ.ระ.มุ.นิน..ทะ.สุ.ชิน..นะ.รา..ชา..
พระ..ปราบ..พะ.หล..พะ.ยุ.หะ.มา..ระ.มะ.เลือง..มะ.ลาย..สูญ..
ด้วย..เด..ชะ.องค์..พระ.ทะ.ศะ.พล..(หยุด)
สุ.วิ.มล..ละ.ไพ.บูลย์..
ทา..นา..ทิ.ธัม..มะ.วิ.ธิ.กูล..
ชะ.นะ.น้อม..มะ.โน..ตาม..
ด้วย..เด..ชะ.สัจ..จะ.วะ.จะ.นา.. (หยุด)
และ.นะ.มา..มิ.องค์..สาม..
ขอ..จง..นิ.กร..พะ.ละ.ส.หยาม..
ชะ.ยะ.สิท..ธิ.ทุก..วาร..
ถึง..แม้..จะ.มี..อะ.หริ.วิ.เศษ..
พะ.ละ.เดช..ชะ.เทียม..มาร..
ขอ..ไทย..ผ.จญ..พิ.ชิ.ตะ.ผลาญ.. (หยุด)
อะ.หริ.แม้น..มุ.นิน..ทร..
(กราบ)

๒๐

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส
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๒๑

ระเบียบการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต์ และวัฒธรรมอันดีงามของไทย
๑.๖. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เข้าร่วมงาน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันที่เข้าแข่งขันเท่านั้น
๒.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดนักเรียนของสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่
๒.๓ แต่ละสถาบันส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินหนึ่งทีม ๆ ละ ๑๐ คนเท่านั้น (ต้องมี ๑๐ คนจึงเข้าแข่งขันได้และห้ามเกิน)
๒.๔ ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)
๓. บทที่ใช้ในการประกวด
๓.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)
กาพย์พระยาไชยสุริยา (ทานองกรมศิลปากร)
กาพย์ยานี ๑๑ (สะธุสะ จะขอไหว้...ได้เข้าปลาแลสาลี)
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ (ขึ้นใหม่ในกน...มาลีคลี่บาน ใบก้านอรชร)
กาพย์ฉบัง ๑๖ (ขึ้นกงจงจาสาคัญ...โยงกันเล่นน้าคล่าไป)
๔. วิธีการแข่งขัน
๔.๑ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลาดับการแข่งขัน
๔.๒ ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๑๕ นาที/ทีม
๔.๓ ผู้เข้าแข่งขัน เริ่มการแข่งขัน
๔.๓.๑ นั่งเรียงแถวที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา และกราบเบญจางคประดิษฐ์ก่อนสวด
๔.๓.๒ สวดตามบทที่กาหนดไว้ข้างต้น
๔.๓.๓ กราบเบญจางคประดิษฐ์ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเมื่อสวดจบ
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หน้า

๒๒

๕. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ การกราบเบญจางคประดิษฐ์ก่อนเริ่มสวดและหลังสวดจบ
๕.๒ สวดตามบทที่กาหนด
๕.๓ สวดโดยใช้ทานองกรมศิลปากร
๕.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๖. รางวัลและทุนการศึกษา
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล
โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - การแข่งขันเริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจานวนจากัด ๓๐ สถาบัน) เต็มแล้วจะไม่รับเพิ่ม
- ไม่รับในนามชมรม ทุกชมรม และไม่รับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเว้นมีหนังสือผู้รับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาด้วยเท่านั้น
- สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันมีค่าพาหนะให้และมีอาหารฟรีตลอดงาน
- ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม
- ไม่อนุญาตให้นาสัญลักษณ์ใดๆ ที่สื่อถึงสถาบันขี้นเวที เช่น ป้ายชื่อของสถาบัน
- ห้ามให้จังหวะกับนักเรียนในขณะแข่งขัน ถ้าคณะกรรมการจับได้ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
- ระดับประถมศึกษา แข่งวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสงฆ์ คณะ น.๑๖ เขตสังฆาวาส

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส
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๒๓

ระเบียบการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต์ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.๖. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เข้าร่วมงาน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันที่เข้าแข่งขันเท่านั้น
๒.๒ ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งชุดนักเรียนของสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่
๒.๓ แต่ละสถาบันส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกินหนึ่งทีม ๆ ละ ๑๐ คนเท่านั้น (ต้องมี ๑๐ คนจึงเข้าแข่งขันได้และห้ามเกิน)
๒.๔ ต้องเป็นนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่กาหนด คือ ชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)
๓. บทที่ใช้ในการประกวด
๓.๑ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
กาพย์พระยาไชยสุริยา (ทานองกรมศิลปากร)
กาพย์ยานี ๑๑ (สะธุสะ จะขอไหว้...ได้เข้าปลาแลสาลี)
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ (ขึ้นใหม่ในกน...มาลีคลี่บาน ใบก้านอรชร)
กาพย์ฉบัง ๑๖ (ขึ้นกงจงจาสาคัญ...โยงกันเล่นน้าคล่าไป)
๔. วิธีการแข่งขัน
๔.๑ผู้เข้าแข่งขันจับสลากลาดับการแข่งขัน
๔.๒ ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เกิน ๑๕ นาที/ทีม
๔.๓ ผู้เข้าแข่งขัน เริ่มการแข่งขัน
๔.๓.๑ นั่งเรียงแถวที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา และกราบเบญจางคประดิษฐ์ก่อนสวด
๔.๓.๒ สวดตามบทที่กาหนดไว้ข้างต้น
๔.๓.๓ กราบเบญจางคประดิษฐ์ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเมื่อสวดจบ

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๒๔

๕. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ การกราบเบญจางคประดิษฐ์ก่อนเริ่มสวดและหลังสวดจบ
๕.๒ สวดตามบทที่กาหนด
๕.๓ สวดโดยใช้ทานองกรมศิลปากร
๕.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๖. รางวัลและทุนการศึกษา
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล
โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - การแข่งขันเริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจานวนจากัด ระดับละ ๓๐ สถาบัน) เต็มแล้วจะไม่รบั เพิ่ม
- ไม่รับในนามชมรม ทุกชมรม และไม่รับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเว้นมีหนังสือผู้รับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาด้วยเท่านั้น
- สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันมีค่าพาหนะให้และมีอาหารฟรีตลอดงาน
- ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม
- ไม่อนุญาตให้นาสัญลักษณ์ใดๆ ที่สื่อถึงสถาบันขี้นเวที เช่น ป้ายชื่อของสถาบัน
- ห้ามให้จังหวะกับนักเรียนในขณะแข่งขัน ถ้าคณะกรรมการจับได้ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน
- ระดับมัธยมศึกษา แข่งวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เวทีหน้าวิหารพระพุทธไสยาส

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

ตัวอย่าง
กาพย์ยานี ๑๑
พระศรีไตรสะระณา
เทวดาในราศี
ทานองสวด
ล่ะ เออ เฮ้อ เออ เฮ้อ เออ เอย
เฮิ่ง เงิ่ง เง่อ เฮย
เฮิง เงิ่ง เงอ เฮื้อ เออ เอย
เอิ่ง เอิ่ง เง่อ เฮย
เอ่อ เฮอ เอ้อ เฮอ เอ้อ เอย
เอ๊ย
เอ่อ เออ เฮ้อ เฮิง เงิง เงอ เอ๊ย

สะธุสะจะขอไหว้
พ่อแม่แลคูบา
บทสวด
สะธุสะ
จะ
ขอไหว้
พระ
ศรีไตร
สะ
ระณา

กาพย์ฉบัง ๑๖
ขึ้นกงจงจาสาคัญ
ราพันมิ่งไม้ในดง

ทั้งกนปนกัน

บทสวด
ขึ้น กง จง จาสาคัญ
ทั้งกน
ปนกัน ราพัน
มิ่งไม้
ในดง

ทานองสวด
เออ เฮอะ เอ่อ เฮ่อ เอ๊ย
เอิ๋ง เงอ
เออ เอ่อ
เอิง เงอ เออ เอ่อ เฮอ เออ เอ่อ เอ๊อ เออ
เอ๊ย เอ่ย

ขึ้นใหม่ในกน
เอ็นดูภูธร
แทนไพชยนต์สถาน
บทสวด
ขึ้นใหม่
ในกน
ก กา

ตัวอย่าง
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
ก กาว่าปน
มานอนในไพร

ระคนกันไป
มณฑลต้นไทร

ทานองสวด
เอ่อ เฮ้อ เอิง เงอ เฮ้อ เอ่อ เออ เอ้อ เอ่อ เอ้อ เอย
เฮ้อ เฮ่อ
เฮิง เงิง เงอ เอ๊ย

๒๕

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

ว่าปน
ระคน
กันไป
เอ็นดู
ภูธร
มานอน
ในไพร
มณฑล
ต้นไทร
แทนไพ
ชยนต์สถาน

หน้า

เอย
เฮิ่ง เงิ่ง เง่อ เอ๋ย
เฮ้อ เฮ่อ
เฮิง เงิง เงอ เอ๊ย
เอย
เฮิ่ง เงิ่ง เง่อ เอ๋ย
เฮ้อ เฮ่อ
เฮิง เงิง เงอ เอ๊ย
เอย
เอ่อ เออ ฮื้อ เออ เออ เฮ้อ เอ่ย
เออ เออ เฮ้อ เออ เฮ้อ เอิง เงย

๒๖

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

ระเบียบการแข่งขันประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็นพื้นฐานที่
สาคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพื่อฝึกทักษะในด้านการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและสวยงาม
๑.๖ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.๗. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เข้าร่วมงาน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้เท่านั้น
๒.๒. ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ป.๑–ป.๖
๒.๓. สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ระดับละ ๓ คน
๓.วิธีดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ อุปกรณ์การแข่งขันคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ ปากกาลูกลื่นสีน้าเงิน ขนาด 0.5 มม. ยกเว้นน้ายาลบคาผิด
๓.๒ ลักษณะอักษรที่ใช้ในการคัดลายมือใช้แบบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทตัวกลมหรือตัวมนมีส่วนโค้ง (หัวกลม)
๓.๓ บทคัดลายมือให้ยึดตามที่คณะกรรมการกาหนด ให้เวลา ๒ ชั่วโมง
๓.๔ ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓.๕ คัดเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือพระปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ปริจเฉทที่ ๑ (สามารถดาน์วโหลดเนื้อหาได้ที่ www.watpho.com/v59.pdf หรือมาขอเอกสารที่สานักงานวัดพระเชตุพน)
๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ คัดได้สวยงาม รูปร่างตัวอักษรสวยงาม สม่าเสมอ เป็นแบบเดียวกัน
๔.๒ คัดได้ถูกต้อง, สะกดได้ถูกต้อง, คัดตกได้ถูก
๔.๓ การวางตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ถูกต้อง
๔.๔ การเว้นช่องไฟและการเว้นวรรคที
๔.๕ สะอาดเรียบร้อย

๒๗

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

๕. รางวัล

๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ๓ รางวัล
๕.๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ๓ รางวัล

หน้า

ถ้วยรางวัล
โล่รางวัล
โล่รางวัล
โล่รางวัล

๒๘

ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - การแข่งขันเริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด) มาสายตัดสิทธิก์ ารแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. (รับจานวนจากัด ๖๐ สถาบัน)
- ไม่รับในนามชมรม ทุกชมรม และไม่รับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเว้นมีหนังสือผู้รับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาด้วยเท่านั้น
- สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันมีค่าพาหนะให้และมีอาหารฟรีตลอดงาน
- ผูท้ ี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม
- ประกวดแข่งขันวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาการเปรียญ

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

ระเบียบการแข่งขันประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็นพื้นฐานที่
สาคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพื่อฝึกทักษะในด้านการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและสวยงาม
๑.๖ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.๗. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เข้าร่วมงาน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้เท่านั้น
๒.๒. ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑ –ม.๖) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ –ปวช.๓)
๒.๓. สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละ ๓ คน
๓.วิธีดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ อุปกรณ์การแข่งขันคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ ปากกาลูกลื่นสีน้าเงิน ขนาด 0.5 มม. ยกเว้นน้ายาลบคาผิด
๓.๒ ลักษณะอักษรที่ใช้ในการคัดลายมือใช้แบบอาลักษณ์
๓.๓ บทคัดไทยให้ยึดตามที่คณะกรรมการกาหนด ให้เวลา ๒ ชั่วโมง
๓.๔ ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓.๕ คัดเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือพระปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ปริจเฉทที่ ๑ (สามารถดาน์วโหลดเนื้อหาได้ที่ www.watpho.com/v59.pdf หรือมาขอเอกสารที่สานักงานวัดพระเชตุพน)
๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ คัดได้สวยงาม รูปร่างตัวอักษรสวยงาม สม่าเสมอ เป็นแบบเดียวกัน
๔.๒ คัดได้ถูกต้อง, สะกดได้ถูกต้อง, คัดตกได้ถูก
๔.๓ การวางตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ถูกต้อง
๔.๔ การเว้นช่องไฟและการเว้นวรรคที
๔.๕ สะอาดเรียบร้อย

๒๙

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

๕. รางวัล

๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ๓ รางวัล
๕.๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ๓ รางวัล

หน้า

ถ้วยรางวัล
โล่รางวัล
โล่รางวัล
โล่รางวัล

๓๐

ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - การแข่งขันเริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด) มาสายตัดสิทธิก์ ารแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. (รับจานวนจากัด ๖๐ สถาบัน)
- ไม่รับในนามชมรม ทุกชมรม และไม่รับในนาม ศพอ. โรงเรียนยกเว้นมีหนังสือผู้รับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาด้วยเท่านั้น
- สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันมีค่าพาหนะให้และมีอาหารฟรีตลอดงาน
- ผูท้ ี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม
- ประกวดแข่งขันวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาการเปรียญ

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

ระเบียบการแข่งขันประกวดคัดไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็นพื้นฐานที่
สาคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพื่อฝึกทักษะในด้านการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและสวยงาม
๑.๖ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.๗. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน ที่เข้าร่วมงาน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑. ต้องเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้เท่านั้น
๒.๒. ต้องเป็นนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา,ปวส., และประชาชนทั่วไป
๓.วิธีดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ อุปกรณ์การแข่งขันคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ ปากกาลูกลื่นสีน้าเงิน ขนาด 0.5 มม. ยกเว้นน้ายาลบคาผิด
๓.๒ ลักษณะอักษรที่ใช้ในการคัดลายมือใช้แบบอาลักษณ์
๓.๓ บทคัดไทยให้ยึดตามที่คณะกรรมการกาหนด ให้เวลา ๒ ชั่วโมง
๓.๔ ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓.๕ คัดเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือพระปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ปริจเฉทที่ ๑ (สามารถดาน์วโหลดเนื้อหาได้ที่ www.watpho.com/v59.pdf หรือมาขอเอกสารที่สานักงานวัดพระเชตุพน)
๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ คัดได้สวยงาม รูปร่างตัวอักษรสวยงาม สม่าเสมอ เป็นแบบเดียวกัน
๔.๒ คัดได้ถูกต้อง, สะกดได้ถูกต้อง, คัดตกได้ถูก
๔.๓ การวางตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ถูกต้อง
๔.๔ การเว้นช่องไฟและการเว้นวรรคที
๔.๕ สะอาดเรียบร้อย

๓๑

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

๕. รางวัล

หมายเหตุ

๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ ๓ รางวัล
๕.๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ๓ รางวัล

หน้า

ถ้วยรางวัล
โล่รางวัล
โล่รางวัล
โล่รางวัล

ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

- การแข่งขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด) มาสายตัดสิทธิ์การแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันมีค่าพาหนะให้ และอาหารฟรีตลอดงาน
- ในระดับประชาชนทั่วไป รับไม่จากัด (ไม่มีค่าพาหนะให้)
- ผู้ที่เข้าแข่งขันระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปต้องมีอายุ ๑๙ ปีขึ้นไป
- ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม
- ประกวดแข่งขันวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาการเปรียญ

๓๒

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๓๓

ระเบียบการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็น
พื้นฐานที่สาคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม จิตกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.๖. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน ที่เข้าร่วมงาน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้เท่านั้น
๒.๒. ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.๑ - ป.๖
๒.๓. สถานศึกษาที่สามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละ ๑๐ คน (เป็นชาย หรือหญิงก็ได้) แข่งเดี่ยว
๓. หัวข้อในการวาดภาพ “ วัดโพธิ์ปฐม คูบ่ รมกษัตริย์ โสภาพิพัฒน์ ด้วยรัชกาลที่ ๙ ”
( สามารถดูภาพประกอบรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวข้องกับวัดโพธิ์ได้ที่ www.watpho.com/album.php
ในหัวข้อ รัชกาลที่ ๙ )
๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ ผู้เข้าประกวดนาอุปกรณ์วาดภาพมาเอง ทางคณะกรรมการจะเตรียมกระดาษให้เท่านัน้ (ขนาด ๑๕x๒๒ นิ้ว)
๔.๒ ใช้สีตามแต่ความถนัด ให้เวลาในการวาดภาพ ๕ ชั่วโมง
๔.๓ พิจารณาจากองค์ประกอบของภาพ, จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์, ลายเส้น, เทคนิคการลงสี
๔.๔ ภาพทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของวัดพระเชตุพน
๔.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๕. รางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้รับ โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้รับ โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ได้รับ โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ได้รับ
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส
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๓๔

หมายเหตุ - การแข่งขันเริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด) มาสายตัดสิทธิก์ ารแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. (รับจานวนจากัด ๖๐ สถาบัน) เต็มแล้วจะไม่รับเพิ่ม
- ไม่รับในนามชมรม ทุกชมรม และไม่รับในนาม ศพอ. โรงเรียนยกเว้นมีหนังสือผู้รับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาด้วยเท่านั้น
- ผูท้ ี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม
- สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันมีค่าพาหนะให้และมีอาหารฟรีตลอดงาน
- แข่งขันวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในพระระเบียงพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๓๕

ระเบียบการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในการทาความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว อันเป็น
พื้นฐานที่สาคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่ความสงบสุข
๑.๔ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ์
๑.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม จิตรกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.๖. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เข้าร่วมงาน
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๒.๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้เท่านั้น
๒.๒. ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๑-ม.๖
๒.๓. สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ระดับละ ๑๐ คน (เป็นชาย หรือหญิงก็ได้) แข่งเดี่ยว
๓. หัวข้อในการวาดภาพ “ วัดโพธิ์ปฐม คู่บรมกษัตริย์ โสภาพิพัฒน์ ด้วยรัชกาลที่ ๙ ”
( สามารถดูภาพประกอบรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวข้องกับวัดโพธิ์ได้ที่ www.watpho.com/album.php
ในหัวข้อ รัชกาลที่ ๙ )
๔. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ ผู้เข้าประกวดนาอุปกรณ์วาดภาพมาเอง ทางคณะกรรมการจะเตรียมกระดาษให้เท่านัน้ (ขนาด ๑๕x๒๒ นิ้ว)
๔.๒ ใช้สีตามแต่ความถนัด ให้เวลาในการวาดภาพ ๕ ชั่วโมง
๔.๓ พิจารณาจากองค์ประกอบของภาพ, จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์, ลายเส้น, เทคนิคการลงสี
๔.๔ ภาพทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของวัดพระเชตุพน
๔.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๕. รางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ได้รับ ถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้รับ โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้รับ โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ได้รับ โล่รางวัล
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ได้รับ
ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๓๖

หมายเหตุ - การแข่งขันเริม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไม่รับสมัครในวันงานเด็ดขาด) มาสายตัดสิทธิก์ ารแข่งขัน
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. (รับจานวนจากัด ๖๐ สถาบัน) เต็มแล้วจะไม่รับเพิ่ม
- ไม่รับในนามชมรม ทุกชมรม และไม่รับในนาม ศพอ. โรงเรียนยกเว้นมีหนังสือผู้รับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาด้วยเท่านั้น
- ผูท้ ี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชยอันดับ ๑ ให้มารับรางวัลกับ
ผู้แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้มาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. หน้าศาลาเลื่อนศักดิ์เจียมอุดม
- สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันมีค่าพาหนะให้และมีอาหารฟรีตลอดงาน
- แข่งขันวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในพระระเบียงพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๓๗

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน......................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์.............................................................แฟ็กซ์.................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด์...........................................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย ทีมที่ ๑
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................ชั้น..................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๖. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย ทีมที่ ๒
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................ชั้น..................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๖. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
.........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และอ่านออกง่าย เท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ และไปรษณีย์ จะต้องมีการเซ็นรับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสาคัญ
สานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วกรุณาโทรติดต่อเบอร์ โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามว่าได้รับเอกสารแล้ว
ฝ่ายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๔-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล์ watpho.th@gmail.com , sapayamsunday@gmail.com

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๓๘

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน.........................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ.................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์.............................................................แฟ็กซ์.................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด์...........................................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา (๑-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................ชั้น..................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
รายชื่อสารอง
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
.........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
หมายเหตุ

กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และอ่านออกง่าย เท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ และไปรษณีย์ จะต้องมีการเซ็นรับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสาคัญ
สานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วกรุณาโทรติดต่อเบอร์ โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามว่าได้รับเอกสารแล้ว
ฝ่ายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๔-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล์ watpho.th@gmail.com , sapayamsunday@gmail.com

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๓๙

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์.............................................................แฟ็กซ์.................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด์...........................................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๒. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖), (ปวช.๑–ปวช.๓)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
รายชื่อสารอง
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
.........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และอ่านออกง่าย เท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ และไปรษณีย์ จะต้องมีการเซ็นรับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสาคัญ
สานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วกรุณาโทรติดต่อเบอร์ โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามว่าได้รับเอกสารแล้ว
ฝ่ายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๔-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล์ watpho.th@gmail.com , sapayamsunday@gmail.com

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๔๐

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วหิ ารราย ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์.............................................................แฟ็กซ์.................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด์...........................................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา (๑-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๖. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๗. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๘. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น................
๙. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๑๐. ชื่อ.........................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
รายชื่อสารอง
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
.........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
หมายเหตุ

กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และอ่านออกง่าย เท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ และไปรษณีย์ จะต้องมีการเซ็นรับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสาคัญ
สานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วกรุณาโทรติดต่อเบอร์ โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามว่าได้รับเอกสารแล้ว
ฝ่ายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๔-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล์ watpho.th@gmail.com , sapayamsunday@gmail.com

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๔๑

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วหิ ารราย ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์.............................................................แฟ็กซ์.................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด์...........................................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา (๑-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๖. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๗. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๘. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น................
๙. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๑๐. ชื่อ.........................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
รายชื่อสารอง
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
.........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และอ่านออกง่าย เท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ และไปรษณีย์ จะต้องมีการเซ็นรับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสาคัญ
สานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วกรุณาโทรติดต่อเบอร์ โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามว่าได้รับเอกสารแล้ว
ฝ่ายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๔-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล์ watpho.th@gmail.com , sapayamsunday@gmail.com

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๔๒

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์.............................................................แฟ็กซ์.................................................................

อีเมล..........................................................................เว็บไซด์...........................................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา (๑-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................

หมายเหตุ

.........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และอ่านออกง่าย เท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ และไปรษณีย์ จะต้องมีการเซ็นรับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสาคัญ

สานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วกรุณาโทรติดต่อเบอร์ โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามว่าได้รับเอกสารแล้ว
ฝ่ายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๔-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕

อีเมล์ watpho.th@gmail.com , sapayamsunday@gmail.com

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๔๓

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคัดไทย ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์.............................................................แฟ็กซ์.................................................................

อีเมล..........................................................................เว็บไซด์...........................................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมประกวดคัดไทย ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................

หมายเหตุ

.........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และอ่านออกง่าย เท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ และไปรษณีย์ จะต้องมีการเซ็นรับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสาคัญ

สานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วกรุณาโทรติดต่อเบอร์ โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามว่าได้รับเอกสารแล้ว
ฝ่ายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๔-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕

อีเมล์ watpho.th@gmail.com , sapayamsunday@gmail.com

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๔๔

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์.............................................................แฟ็กซ์.................................................................

อีเมล..........................................................................เว็บไซด์...........................................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา (๑-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................

.........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
หมายเหตุ

กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และอ่านออกง่าย เท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ และไปรษณีย์ จะต้องมีการเซ็นรับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสาคัญ

สานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วกรุณาโทรติดต่อเบอร์ โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามว่าได้รับเอกสารแล้ว
ฝ่ายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๔-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕

อีเมล์ watpho.th@gmail.com , sapayamsunday@gmail.com

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๔๕

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์.............................................................แฟ็กซ์.................................................................

อีเมล..........................................................................เว็บไซด์...........................................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผู้ดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา (๑-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๖. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๗. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๘. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๙. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๑๐. ชื่อ.........................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................

หมายเหตุ

.........................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
กรุณาพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจง และอ่านออกง่าย เท่านั้น
ส่งใบสมัครได้ทางแฟ็กซ์ และไปรษณีย์ จะต้องมีการเซ็นรับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นสาคัญ

สานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วกรุณาโทรติดต่อเบอร์ โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามว่าได้รับเอกสารแล้ว
ฝ่ายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๔-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕

อีเมล์ watpho.th@gmail.com , sapayamsunday@gmail.com

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

หน้า

๔๖

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้อานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตาบล....................................เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด...............................
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งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(พระเทพวีราภรณ์)
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(พระเทพวีราภรณ์)
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(พระเทพวีราภรณ์)
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน

รางวัลชมเชย อันดับ ๑
การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
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การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(พระเทพวีราภรณ์)
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายปรีชา กันธิยะ
ได้เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(พระเทพวีราภรณ์)
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน

หน้า

๔๙

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิ โนรส
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เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายเก่ง ยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(พระเทพวีราภรณ์)
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
เด็กหญิงชุติมนต์ อินต๊ะ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
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เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
อาจารย์มานะ พากเพียร
ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นการแข่งขันคัดไทย
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(พระเทพวีราภรณ์)
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
อาจารย์มานะ พากเพียร ผู้อานวยการโรงเรียนมีสุข
ได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมดีเด่นการแข่งขันคัดไทย
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
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รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

(พระเทพวีราภรณ์)
อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
เนื่องในงาน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
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อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน
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