กําหนดการกิจกรรม
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๘–๙-๑๐–๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นักเรียนผูสอบนักธรรม บาลี ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระสงฆทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูปขึ้นสูอาสนะสงฆ
- ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน
- ตัวแทนนักเรียนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ถวายสักการะประธานในพิธี
- ถวายพัดรองแดพระสงฆทรงสมณศักดิ์
- ตัวแทนวัดพระเชตุพน กลาวถวายรายงาน
- นักเรียนผูสอบไดเขารับรางวัล
- พระสงฆทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา
- พิธีกรอาราธนาศีล
- ประธานสงฆใหศีล
- พิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต
- ถวายจตุปจจัยไทยธรรม
- พระสงฆทรงสมณศักดิ์ ทั้งนั้น อนุโมทนา
- กรวดน้ํา
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆทรงสมณศักดิ์ และพระภิกษุสามเณร
- แขกผูมีเกียรติที่มารวมงานรับประทานอาหาร
- เสร็จพิธี
การสวดมนต์ หมู่สรภัญญะ งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โนรส
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เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ น.
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เทศนมหาชาติ กัณฑ “ทศพร”
เทศนมหาชาติ กัณฑ “หิมพานต”
เทศนมหาชาติ กัณฑ “วนประเวศ”

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๗.๓๐ น.
ลงทะเบียนแขงขันแตละประเภท
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงตอนรับ)
- ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน กลาวรายงาน
- ประธานในพิธีกลาวเปดงาน
- ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน มอบของที่ระลึกแดประธานในพิธี
- ประธานในพิธีเดินทางกลับ
- เริ่มกิจกรรมการแขงขันทุกประเภท/สถานที่แขงขันดังนี้
การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
- ระดับประถมศึกษา
แขงขันที่ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
แขงขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย
การประกวดโอเอวิหารราย
- ระดับประถมศึกษา
แขงขันที่ ศาลาพระธรรมปญญาบดี (หนาวิหารพระนอน)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “จุลพน”
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “มัทรี”
เวลา ๑๓.๓๐ น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “สักบรรพ”
เวลา ๑๔.๓๐ น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “มหาราช”
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “ฉกษัตริย”
- แสดงทารําฤๅษีดัดตน โดยโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน
เวลา ๑๖.๓๐ น.
- ชมดุริยางคและดนตรีไทยของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ
- ชมนิทรรศการของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดพระเชตุพน
- ประกาศผลการแขงขัน (ทุกประเภท)
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๗.๓๐ น.
- ลงทะเบียนแขงขันแตละประเภท
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- เริ่มกิจกรรมการแขงขันทุกประเภท
การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แขงขันที่ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม
การประกวดโอเอวิหารราย
- ระดับมัธยมศึกษา
แขงขันที่ ศาลาพระธรรมปญญาบดี (หนาวิหารพระนอน)
การประกวดวาดภาพระบายสี
- มัธยมศึกษา
แขงขันที่ ในพระระเบียงพระมหาเจดีย ๔ รัชกาล
และสงผลงานไดที่ พระมหาเจดียทรงศรีสุริโยทัย
เวลา ๑๐.๐๐ น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “กุมาร”
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “นครกัณฑ”
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เทศนปุจฉาวิสัชนา ๓ ธรรมาสน เรื่อง “อริยสัจ ๔”
เวลา ๑
๕.๐๐ น.
แสดงทารําฤๅษีดัดตน โดยโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ประกาศผลการแขงขัน (ทุกประเภท)
วันศุกรที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ น.
อัญเชิญพระอัฐิจากพระอุโบสถกลับสูตําหนักวาสุกรี
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- ผูแทนพระองคถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอรับ)
- ผูแทนพระองคเขาสูภายในตําหนักวาสุกรี
- ผูแทนพระองคจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย
- กราบ
- ผูแทนพระองคจุดเครื่องสักการะพระอัฐิสม
เด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
- กราบ
- ผูแทนพระองคนั่งเกาอี้ที่จัดไว
- อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อานประกาศสดุดี
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
- เจาหนาที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล
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- พระราชาคณะใหศีล จบ (เจาหนาที่ลาดภูษาโยง)
- ผูแทนพระองคทอดผาไตร ๑๐ ไตร แลวกลับมานั่งที่เดิม
(พระสงฆ ๑๐ รูป สดับปกรณ)
- พระสงฆอนุโมทนา ถวายอดิเรก
- ผูแทนพระองคกรวดน้ํา
- คณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เบิกผูชนะเลิศ
การประกวดวรรณกรรมและการแขงขันตาง ๆเขารับรางวัลและทุนการศึกษา
- ผูแทนพระองคลงนามในสมุดประจําตําหนักวาสุกรี
- เจาอาวาสวัดพระเชตุพนมอบหนังสือที่ระลึกแดผูแทนพระองค
- ผูแทนพระองคกลับ

-----------------------------

หมายเหตุ
๑. เทศนมหาชาติแสดงบริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ
๒. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม
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ระเบียบการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. วัตถุประสงค
๑.๑
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระชนมายุ ๘๘ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปน
พื้นฐานที่สําคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสุข ความเจริญยิ่งๆ
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรัก และหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต และการละเลนตางๆ
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน ที่เขารวมงาน
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ป.๑-ป.๖ , มัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-ม.๓, และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.๔-ม.๖
๒.๓. สถานศึกษาที่ไดรับเชิญเขาแขงขันสามารถสงได ประเภทละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (เปนชาย หรือหญิงก็ได)
๒.๔. สถานศึกษาที่สงนักเรียนเขาแขงขันได ๑ ทีมเทานั้น
๓. บทที่ใชในการสวด
๓.๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย ๓.๒
๓.๓. บทสวดพระพุทธคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)
๓.๕ บทสวดพระสังฆคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)

. บทนมัสการ (ทํานองสังโยค)
๓.๔ บทสวดพระธรรมคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)
๓.๖ บทสวดชยสิทธิคาถาหรือพาหุง (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)

๔. หลักเกณฑการตัดสิน
๔.๑. สวด อักขระ จังหวะ ทํานอง น้ําเสียง ไดถูกตองตามหลักเกณฑ
๔.๒. ความพรอมเพรียง มารยาท และการแสดงออกที่เปนธรรมชาติ
๔.๓. กรรมการตัดสินทั้งหมด ๕ ทาน จะตัดคะแนนที่สูงสุดและต่ําสุดออก ใชเฉพาะคะแนนที่เปนกลาง ที่สุด ๓ เสียง
๔.๔. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ
๕. รางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ถวยรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
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๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โลรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โลรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
๕.
๔ รางวัลชมเชย ๓ รางวัล โลรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๓๐-๐๙.๐๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด ระดับละ ๒๕ ทีม) เต็มแลวจะไมรับเพิ่ม
- รับเฉพาะสถาบันที่ไดรับหนังสือเชิญเทานั้น และไมรับในนามชมรม.. ทุกชมรม
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน
- ทีมใดไมอยูรับรางวัล และไมครบทีมจะตัดสิทธิ์และไมมีการรับแทน (ไมมีการอนุโลม)
- ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน แขงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แขงวันทื่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
- เมื่อสวดเสร็จใหนักเรียนบรรยาสรุปอานิสงสการสวดมนต มีคะแนน ๕ คะแนน (บังคับ) ไมเชนนั้นจะเสียคะแนน

สัง

บทที่ใชในการประกวด
บทนมัสการพระรัตนตรัย (ทํานองสวดนํา)
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.ปน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต.. สา.วะ.กะ.สัง.โฆ..
.ฆัง. นะ.มา..มิ.
( กราบ )
บทนมัสการ (ทํานองสังโยค)

(นํา) นะ .โม..
(รับพรอมกัน) ตัส ./สะ. ภะ.คะ.วะ.โต.. อะ.ระ.หะ.โต..
สัม.มา..สัม.พุท./ธัส.สะ.
(๓ จบ)
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บทสวดพระพุทธคุณ (ทํานองสังโยค)
(นํา) อิ .ติ.ป. โส..
(รับพรอมกัน) ภะ .คะ.วา.. อะ.ระ.หัง. สัม.มา..สัม.พุท./โธ..
วิช./ชา..จะ.ระ.ณะ.สัม.ปน.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 (ทํานองสรภัญญะ)
(นํา) องค
..ใด..พระ.สัม..พุทธ.. (รับพรอมกัน) สุ.วิ.สุท..ธะ.สัน..ดาน..
ตัด..มูล..กะ.เลส..มาร..
บ
.มิ.หมน..มิ.หมอง..มัว..
หนึ่ง..ใน..พระ.ทัย..ทาน..
ก็.เบิก.บาน..คือ.ดอก..บัว..
รา..คี..บ.พัน..พัว..
สุ
.วะ.คน..ธะ.กํา..จร..
องค..ใด..ประ.กอบ..ดวย..
พระ
.กรุ.ณา..ดัง.สา..คร
โปรด..หมู..ประ.ชา..กร..
มะ
.ละ.โอฆ..ฆะ.กัน..ดาร..
ชี้
..ทาง..บรร.เทา..ทุกข..
และ.ชี้.สุข..กะ.เษม..สานต..
ชี้..ทาง..พระ.นฤ..พาน..
อัน.พน.โศก..วิ.โยค..ภัย..
พรอม..เบญ..จะ.พิธะ..จัก..ษุ.จะ.รัส..วิ.มล..ใส..
เห็น..เหตุ..ที่.ใกล..ไกล..
ก็
.เจน.จบ..ประ.จักษ..จริง..
กํา..จัด..น้ํา.ใจ..หยาบ.. (หยุด) สัน.ดาน.บาป..แหง.ชาย..หญิง..
สัตว..โลก..ได.พึ่ง..พิง..
มะ.ละ.บาป..บํา.เพ็ญ..บุญ..
ขา
..ขอ..ประ.ณต..นอม..
ศิ.ระ.เกลา..บัง.คม..คุณ..
สัม..พุท..ธะ.กา..รุญ..- (หยุด)
ญะ.ภาพ.นั้น..นิ.รัน..ดร.. (กราบ)

หน้า

๗
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บทสวดพระธรรมคุณ (ทํานองสังโยค)
(นํา) สะ .หวาก..ขา..โต..
(รับพรอมกัน) ภะ .คะ.วะ.ตา.. ธัม.โม.. สัน.ทิฏ./ฐิ.โก.
อะ.กา..ลิ.โก. เอ..หิ.ปส./สิ.โก. โอ..ปะ.นะ.ยิ.โก.
ปจ./จัต.ตัง. เว..ทิ.ตัพ./โพ. วิญ.ู..หี..ติ ฯ
บทสวดพระธรรมคุณ (ทํานองสรภัญญะ)
(นํา) ธัม มะ คือ คุ ณา กร (รับพรอมกัน) สวน
ชอบ สา ธร
ดุจ
ดวง ประ ทีป ชัช วาล
แหง องค พระ ศาส ดา จารย
สอง สัตว สัน ดาน
ส
วาง กระ จาง ใจ มนท
ธรรม
ใด นับ โดย มรรค ผล
เปน แปด พึง ยล
และ
เกา กับ ทั้ง นฤ พาน
สม ญา โลก อุดร พิส ดาร
อัน ลึก โอ ฬาร
พิ
สุทธิ์ พิ เศษ สุก ใส
อีก ธรรม ตน ทาง ครร ไล
นาม ขนาน ขาน ไข
ปฏิ
บัติ ปริ ยัติ เปน สอง
คือ ทาง ดํา เนิน ดุจ(จะ) คลอง
ให ลวง ลุ ปอง
ยัง
โลก อุ ดร โดย ตรง
ขา ขอ โอน ออน อุต ตะมงค
นบ ธรรม จํา นง
ดวย
จิต และ กาย วา จา
(กราบ)

หน้า
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บทสวดพระสังฆคุณ (ทํานองสังโยค)
(นํา) สุ .ปะ.ฏิ.ปน.โน..
(รับพรอมกัน) ภะ .คะ.วะ.โต.. สา..วะ.กะ.สัง..โฆ..
อุ.ชุ.ปะ.ฏิ.ปน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต..สา..วะ.กะ.สัง..โฆ..
ญา..ยะ.ปะ.ฏิ.ปน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต..สา..วะ.กะ.สัง..โฆ..
สา..มี..จิ.ปะ.ฏิ.ปน.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 (ทํานองสรภัญญะ)
(นํา) สงฆ
ใด สา วก ศาส ดา (รับพรอมกัน) รับ
ปฏิ บัติ มา
แต องค สม เด็จ ภะ คะ วันต
เห็น แจง จตุ สัจ เสร็จ บรรลุ
ทาง ที่ อัน
ระ งับ และ ดับ ทุกข ภัย
โดย เสด็จ พระ ผู ตรัส ไตร
ปญ ญา ผอง ใส
สะ อาด และ ปราศ มัว หมอง
เหิน หาง ทาง ขา ศึก ปอง
บ มิ ลํา พอง
ดวย กาย และ วา จา ใจ
เปน เนื้อ นา บุญ อัน ไพศาล แด โล กัย
และ เกิด พิ บูลย พูน ผล
สม ญา เอา รส ทศ พล
มี คุณ อ นนต
อ เนก จะ นับ เหลือ ตรา
ขา ขอ นบ หมู พระ ศราพก ทรง คุ ณานุ คุณ ประ ดุจ รํา พัน
ดวย เดช บุญ ขา อภิ วันท
พระ
ไตร รัตน อัน
อุ ดม ดิ เรก นิ รัติ สัย
จง ชวย ข จัด โพย ภัย
อัน
ตราย ใด ใด
จง ดับ และ กลับ เสื่อม ศูนย
(กราบ)

หน้า

๙
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บทสวดชยสิทธิคาถาหรือบทพาหุง (สวดทํานองสังโยค)
(นํา) พา
..หุง.
(รับพรอมกัน) สะ

ตรัส
ขี่
รุม
พระ
ทา
ขอ
ขอ

.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 (ทํานองสรภัญญะ)
(นํา) ปาง..เมื่อ..พระ.องค..ปะ.ระ.มะ.พุท-..(รับพรอมกัน) ธะ.วิ.สุท..ธะ.ศาส..ดา..
..รู..อะ.นุต..ตะ.ระ.สะ.มา..ธิ.ณ.โพ..ธิ.บัล..ลังก..
ขุน ..มาร..สะ.หัส..สะ.พะ.หุ.พา..หุ
.วิ.ชา..วิ.ชิต..ขลัง..
..คี..ริ.เม..ขะ.ละ.ประ.ทัง..
คะ.ชะ.เหี้ยม..กระ.เหิม..หาญ..
แสรง..เสก..ส.รา..วุ.ธะ.ประ.ดิษฐ..
กะ.ละ.คิด..จะ.รอน..ราญ..
..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..
..ปราบ..พะ.หล..พะ.ยุ.หะ.มา..ระ
.มะ.เลือง..มะ.ลาย..สูญ..
ดวย..เด..ชะ.องค..พระ.ทะ.ศะ.พล..(หยุด)
สุ.วิ.มล..ละ.ไพ.บูลย..
..นา..ทิ.ธัม..มะ.วิ.ธิ.กูล..
ชะ.นะ.นอม..มะ.โน..ตาม..
ดวย..เด..ชะ.สัจ..จะ.วะ.จะ.นา.. (หยุด) และ
.นะ.มา..มิ.องค..สาม..
..จง..นิ.กร..พะ.ละ.ส.หยาม..
ชะ
.ยะ.สิท..ธิ.ทุก..วาร..
ถึง..แม..จะ.มี..อะ.หริ.วิ.เศษ.. พะ
.ละ.เดช..ชะ.เทียม..มาร..
..ไทย..ผ.จญ..พิ.ชิ.ตะ.ผลาญ.. (หยุด)
อะ
.หริ.แมน..มุ.นิน..ทร..
(กราบ)

๑๐
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๑๑

ระเบียบการประกวดสวดโอเอวิหารราย
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. วัตถุประสงค

๑.๑
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระชนมายุ ๘๘ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปน
พื้นฐานที่สําคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสุข ความเจริญยิ่งๆ
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรัก และหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต และการละเลนตางๆ
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน ที่เขารวมงาน
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันที่เขาแขงขันเทานั้น
๒.๒ ผูเขาแขงขันตองแตงชุดนักเรียนของสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู
๒.๓ แตละสถาบันสงนักเรียนเขาแขงขันไดไมเกิน หนึ่งทีม ๆ ละ ๑๐ คนเทานั้น (ตองมี ๑๐ คนจึงเขาแขงขันได และหามเกิน)
๒.๔ ตองเปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่กําหนด คือ ชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) และชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)
๓. บทที่ใชในการประกวด
๓.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) และ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
กาพยพระยาไชยสุริยา (ทํานองกรมศิลปากร)
กาพยยานี ๑๑ (สะธุสะ จะขอไหว...ไดเขาปลาแลสาลี)
กาพยสุรางคนางค ๒๘ (ขึ้นใหมในกน...มาลีคลี่บาน ใบกานอรชร)
กาพยฉบัง ๑๖ (ขึ้นกงจงจําสําคัญ...โยงกันเลนน้ําคล่ําไป)
๔. วิธีการแขงขัน
๔.๑ผูเขาแขงขันจับสลากลําดับการแขงขัน
๔.๒ ใชเวลาในการแขงขันไมเกิน ๑๕ นาที/ทีม
๔.๓ ผูเขาแขงขัน เริ่มการแขงขัน
๔.๓.๑ นั่งเรียงแถวที่หนาโตะหมูบูชา และกราบเบญจางคประดิษฐกอนสวด
๔.๓.๒ สวดตามบทที่กําหนดไวขางตน
๔.๓.๓ กราบเบญจางคประดิษฐที่หนาโตะหมูบูชาเมื่อสวดจบ

งาเทิ ดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิ โนรส "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โนรส"

๕. หลักเกณฑการตัดสิน
๕
.๑ การกราบเบญจางคประดิษฐกอนเริ่มสวดและหลังสวดจบ
๕.๒ สวดตามบทที่กําหนด
๕.๓ สวดโดยใชทํานองกรมศิลปากร
๕
.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ
๖. รางวัลและทุนการศึกษา
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ถวยรางวัล ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โลรางวัล
ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โลรางวัล
ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.
๔ รางวัลชมเชย ๓ รางวัล โลรางวัล
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๓๐-๐๙.๐๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด ระดับละ ๒๕ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่ม
- รับเฉพาะสถาบันที่ไดรับหนังสือเชิญเทานั้น และไมรับในนามชมรม.. ทุกชมรม
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะใหและมีอาหารฟรีตลอดงาน
- ทีมใดไมอยูรับรางวัล และไมครบทีมจะตัดสิทธิ์และไมมีการรับแทน (ไมมีการอนุโลม)
- ระดับประถมศึกษา แขงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ระดับมัธยมศึกษาขงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

สะธุสะจะขอไหว พระศรีไตรสะระณา
พอแมแลคูบา เทวดาในราศี
บทสวด
สะธุสะ
จะ
ขอไหว
พระ
ศรีไตร
สะ
ระณา

ตัวอยาง
กาพยยานี ๑๑

ทํานองสวด
ละ เออ เฮอ เออ เฮอ เออ เอย
เฮิ่ง เงิ่ง เงอ เฮย
เฮิง เงิ่ง เงอ เฮื้อ เออ เอย
เอิ่ง เอิ่ง เงอ เฮย
เออ เฮอ เออ เฮอ เออ เอย
เอย
เออ เออ เฮอ เฮิง เงิง เงอ เอย
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กาพยฉบัง ๑๖
ขึ้นกงจงจําสําคัญ ทั้งกนปนกัน
รําพันมิ่งไมในดง
บทสวด
ขึ้น กง จง จําสําคัญ
ทั้งกน
ปนกัน รําพัน
มิ่งไม
ในดง

ทํานองสวด
เออ เฮอะ เออ เฮอ เอย
เอิ๋ง เงอ
เออ เออ
เอิง เงอ เออ เออ เฮอ เออ เออ เออ เออ
เอย เอย
ตัวอยาง
กาพยสุรางคนางค ๒๘

ขึ้นใหมในกน ก กาวาปน ระคนกันไป
เอ็นดูภูธร มานอนในไพร มณฑลตนไทร
แทนไพชยนตสถาน
บทสวด
ทํานองสวด
ขึ้นใหม
เออ เฮอ เอิง เงอ เฮอ เออ เออ เออ เออ เออ เอย
ในกน
เฮอ เฮอ
ก กา
เฮิง เงิง เงอ เอย
วาปน
เอย
ระคน
เฮิ่ง เงิ่ง เงอ เอย
กันไป
เฮอ เฮอ
เอ็นดู
เฮิง เงิง เงอ เอย
ภูธร
เอย
มานอน
เฮิ่ง เงิ่ง เงอ เอย
ในไพร
เฮอ เฮอ
มณฑล
เฮิง เงิง เงอ เอย
ตนไทร
เอย
แทนไพ
เออ เออ ฮื้อ เออ เออ เฮอ เอย
ชยนตสถาน
เออ เออ เฮอ เออ เฮอ เอิง เงย
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ระเบียบการแขงขันประกวดวาดภาพระบายสี
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระชนมายุ ๘๘ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปน พื้นฐานที่
สําคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสุข ความเจริญยิ่งๆ
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรัก และหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต และการละเลนตางๆ
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน ที่เขารวมงาน
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ม.๑-ม.๖
๒.๓. สถานศึกษาที่ไดรับเชิญเขาแขงขันสามารถสงไดประเภทละ ๑๐ คน (เปนชาย หรือหญิงก็ได) แขงเดี่ยว
๓. ประเภทของผูเขาประกวดและหัวขอในการวาดภาพ แบงเปน ๑ ระดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)
ในหัวขอ “ประวัติและผลงานของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ”
๓.๑ ดานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๓.๒ ดานพุทธศิลป ๓.๓ ดานอักษรศาสตร
๔. หลักเกณฑการตัดสิน
๔.๑ ผูเขาประกวดนําอุปกรณวาดภาพมาเอง ทาง
วัดจะเตรียมกระดาษใหเทานั้น (ขนาด ๑๕x๒๒ นิ้ว)
๔.๒ ใชสีตามแตความถนัด ใหเวลาในการวาดภาพ ๕ ชั่วโมง
๔.๓ พิจารณาจากองคประกอบของภาพ, จินตนาการและความคิดสรางสรรค, ลายเสน, เทคนิคการลงสี
๔.๔ ภาพทั้งหมดถือเปนลิขสิทธิ์ของ วัดพระเชตุพน
๔.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ
๕. รางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ ถวยรางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชย ๓ รางวัล โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๓๐-๐๙.๐๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด) มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. (รับจํานวนจํากัด ๓๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่ม
- รับเฉพาะสถาบันที่ไดรับหนังสือเชิญเทานั้น และไมรับในนามชมรม.. ทุกชมรม
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะใหและมีอาหารฟรีตลอดงาน
- ทีมใดไมอยูรับรางวัล และไมครบทีมจะตัดสิทธิ์และไมมีการรับแทน (ไมมีการอนุโลม)
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รางวัลการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
สวดมนตหมูสรภัญญะระดับประถมศึกษา ๑-๖
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา
๖,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
สวดมนตหมูสรภัญญะระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.๑-ม.๓
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา
๖,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
สวดมนตหมูสรภัญญะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา
๖,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลการประกวดสวดโอเอวิหารราย
การสวดโอเอวิหารรายระดับประถมศึกษา ๑-๖
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา
๗,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
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๑๖

๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร

การสวดโอเอวิหารรายระดับมัธยมศึกษา ๑-๖
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา
๗,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา
๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี
วาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษา ๑-๖
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
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ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับประถมศึกษา
ชื่อสถาบัน.........................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ.................................................................................................................................................................
เเขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.................
เบอรโทรศัพท.............................................................................แฟกซ............................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา (๑-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................ชั้น..................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................

.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนสําคัญ
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕ นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ (สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเทานั้น)
อีเมล SAPAYAMSUNDAY@GMAIL.COM

งาเทิ ดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิ โนรส "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โนรส"

หน้า

๑๘

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชื่อสถาบัน.........................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ.................................................................................................................................................................
เเขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.................
เบอรโทรศัพท.............................................................................แฟกซ............................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๒. กิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (๑-๓)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................

.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนสําคัญ
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕ นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ (สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเทานั้น)
อีเมล SAPAYAMSUNDAY@GMAIL.COM

งาเทิ ดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิ โนรส "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โนรส"

หน้า

๑๙

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อสถาบัน.........................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ.................................................................................................................................................................
เเขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.................
เบอรโทรศัพท.............................................................................แฟกซ............................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๓. กิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๔-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๔. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๕. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................

.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนสําคัญ
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕ นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ (สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเทานั้น)
อีเมล SAPAYAMSUNDAY@GMAIL.COM

งาเทิ ดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิ โนรส "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โนรส"

หน้า

๒๐

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดโอเอวิหารราย

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
ระดับประถมศึกษา
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อสถาบัน.........................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ.................................................................................................................................................................
เเขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.................
เบอรโทรศัพท.............................................................................แฟกซ............................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมสวดโอเอวิหารราย 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.................
.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนสําคัญ
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕ นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ (สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเทานั้น)
อีเมล SAPAYAMSUNDAY@GMAIL.COM

งาเทิ ดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิ โนรส "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โนรส"

หน้า

๒๑

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดโอเอวิหารราย

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อสถาบัน.........................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ.................................................................................................................................................................
เเขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.................
เบอรโทรศัพท.............................................................................แฟกซ............................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมสวดโอเอวิหารราย 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.................
.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนสําคัญ
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕ นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ (สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเทานั้น)
อีเมล SAPAYAMSUNDAY@GMAIL.COM

งาเทิ ดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิ โนรส "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิ โนรส"

หน้า

๒๒

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมวาดภาพระบายสี

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อสถาบัน.........................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ.................................................................................................................................................................
เเขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.................
เบอรโทรศัพท.............................................................................แฟกซ............................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมวาดภาพระบายสี 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.................
.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนสําคัญ
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ ๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕ นายศรายุ ชัยสวัสดิ์ (สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเทานั้น)
อีเมล SAPAYAMSUNDAY@GMAIL.COM

