โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เปนพระ
ราช โอรส องคที่ ๒๘ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรง ผนวชเปนสามเณร และ เสด็จมาประทับ ณ วัด
พระเชตุพน วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทรงศึกษาภาษาไทยและภาษาบาลี ตลอดทั้งศิลปวิทยาดาน
อื่นๆ จากสมเด็จพระพนรัตน (แกว) ซึ่งเปนอธิบดีสงฆวัดพระเชตุพน ในขณะนั้น จนมีพระปรีชาสามารถทั้ง
ทางคดีโลกและคดีธรรม มีผลงานเปนพระนิพนธเรื่องตางๆ เปนจํานวนมาก อาทิลิลิตตะเลงพาย สรรพสิทธิ
คําฉันท รายยาวมหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา และกฤษณาสอนนองคําฉันทเปนตน
ในป พ.ศ.๒๕๓๓ องคการการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได
ประกาศยกยองสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส เปนบุคคลผูมีผลงานดีเดนดาน
วัฒนธรรมระดับโลก นับเปนพระสงฆรูปแรกที่ไดรับการถวายพระเกียรติคุณนี้ ทางคณะสงฆวัดพระเชตุพน
โดยการนําของพระเทพวีราภรณ อธิบดีสงฆรูปปจจุบัน จึงพรอมใจกันจัดงานเทิดพระเกียรติคุณ ระหวาง
วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม เปนประจําทุกป เพื่อยกยองคุณความดีของพระองคใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่เดินทางมาวัดพระเชตุพน ไดรับรูถึงพระเกียรติคุณของ
พระองค
ในปนี้ ทางคณะสงฆวัดพระเชตุพน จึงรวมกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดพระเชตุพน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และโรงเรียน
แพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน สมาคมศิษยวัดพระเชตุพน รวมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ระหวางวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ –
๑๗.๐๐ น. ในงานครั้งนี้ จัดใหมีกิจกรรมของคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กิจกรรมสวด
มนตหมูทํานองสรภัญญะ,กิจกรรมสวดโอเอวิหารราย,กิจกรรมวาดภาพระบายสี,กิจกรรมคัดลายมือและคัด
ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของพระองค ที่ไดมีคุณูปการตอพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และเปนการสาน
สัมพันธระหวาง บาน วัด โรงเรียน และชุมชนใหมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว ตามนโยบายของมหาเถร
สมาคม
๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๒.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
๒.๓ เพื่อใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของภาษาไทย
อันเปนภาษาประจําชาติไทย
๒.๔ เพื่อใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน มีความตระหนักในการทําความดี รูจักรักษาศีล ๕
อันเปนพื้นฐานแหงความสงบรมเย็นของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ง
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หา

๒

๒.๕ เพื่อใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรักหวงแหนวรรณกรรม
ไทยซึ่งเปนวัฒนธรรมอันดีงาม
๒.๖ เพื่อให นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ผูเขารวมกิจกรรมไดรูจักวิธี การสวดมนต ทํานอง
สรภัญญะอยางถูกตองซึ่งเปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
๓. กลุมเปาหมาย
๓.๑ นักเรียนจากศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยทั่วประเทศ
๓.๒ นักเรียนจากโรงเรียนทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
๓.๔ ประชาชนและบุคคลทั่วไป
๔.สถานที่ และวัน เวลา
สถานที่ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันเวลา: วันที่
๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. รวม ๓ วัน
๕.ประมาณการคาใชจาย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๖. ประเภทกิจกรรม
๖.๑ การแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
- ระดับปฐมวัย (อ.๑ – อ.๓)
- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ - ปวช.๓)
๖.๒ การแขงขันสวดโอโอวิหารราย
- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ - ปวช.๓)
๖.๓ การแขงขันประกวดคัดลายมือและคัดไทย
- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ - ปวช.๓)
- ระดับอุดมศึกษา (ปวส. – ปริญญาตรี) และประชาชนทั่วไป
๖.๔ การแขงขันวาดภาพระบายสี
- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ - ปวช.๓)
๗. ประเภทรางวัล
๗.๑ สวดมนตหมูทํานองสรภัญญะระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา
๖,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร

๗.๒สวดโอเอวิหารรายระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา
๑๐,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
๗.๓ประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาและประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา
อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
๗.๔ ประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท ถวยรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท โลรางวัลพรอมเกียรติบัตร
๘.การติดตาม/ประเมินผล
ตัวชี้สภาพความสําเร็จ
-นักเรียนนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย
ประชนและบุคคลทั่วไปที่มารวม
กิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
-ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม
-ปริมาณงานและผลการดําเนินงาน
การจัดงาน
- ปริมาณงานและผลการจัดกิจกรรม

เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล
- สถิติการเขารวมกิจกรรม
- แบบประเมินความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม
- แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะสงฆวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดพระเชตุพน
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ไดเขารวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
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๑๐.๒ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ไดเขารวมกิจกรรม ถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
๑๐.๓ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ไดมีความตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ อันเปนพื้นฐาน
แหงควาสงบ รมเย็น ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๑๐.๔ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ไดมีความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาของภาษาไทย อันเปน
ภาษาประจําชาติไทย
๑๐.๕ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ไดเกิดความรักความหวงแหนวรรณกรรมไทย และการสวดมนต
อันเปนวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ตลอดถึงเปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

(พระมหาสําเริง อาภสฺสโร)
ผูเสนอโครงการ
(พระเทพวีราภรณ)
เจาอาวาสวัดพระเชตุพน
ผูอนุมัติโครงการ
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กําหนดการ
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐–๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันอาทิตยที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐น.
ลงทะเบียนแขงขันแตละประเภท (หนาพระวิหารทิศพระปญจวัคคีย)
เวลา ๐๘.๔๙น.
- ประธานในพิธีถึงพระอุโบสถ
- ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน กลาวรายงาน
- ประธานในพิธีกลาวเปดงาน
- ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน ถวายเครื่องสักการะแดประธานในพิธี
- ประธานในพิธีเดินทางกลับ
- เริ่มกิจกรรมการแขงขันทุกประเภท/สถานที่แขงขันดังนี้
การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ รอบคัดเลือก
- ระดับปฐมวัย
แขงขันที่ เวทีหนาวิหารพระพุทธไสยาส
- ระดับประถมศึกษา
สาย A แขงขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย
สาย B แขงขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ
- ระดับมัธยมศึกษา
สาย
A แขงขันที่ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม
สาย B แขงขันที่ วิหารทิศพระโลกนาถ มุขหนา
การประกวดสวดโอเอวิหารราย
- ระดับประถมศึกษา
แขงขันที่ หอประชุมสงฆ คณะ น.๑๖ เขตสังฆาวาส
การประกวดคัดไทย
- ระดับมัธยมศึกษาแขงขันที่ ศาลาการเปรียญ
เวลา ๐๙.๐๐น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “ทศพร”
เวลา ๑๐.๐๐น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “หิมพานต”
เวลา ๑๓.๐๐น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “วนประเวศ”
เวลา ๑๔.๐๐น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “จุลพน”
เวลา ๑๕.๐๐น.
เทศนมหาชาติ กัณฑ “มัทรี”
- ชมนิทรรศการของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดพระเชตุพน
- ประกาศผลการแขงขัน (ทุกประเภท)
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วันจันทรที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐น.
- ลงทะเบียนแขงขันแตละประเภท
เวลา ๐๘.๓๐น.
- เริ่มกิจกรรมการแขงขันทุกประเภท
การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ
- ระดับประถมศึกษา
แขงขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ
- ระดับมัธยมศึกษา
แขงขันที่ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม
การประกวดสวดโอเอวิหารราย
- ระดับมัธยมศึกษา
แขงขันที่ เวทีหนาวิหารพระพุทธไสยาส
การประกวดคัดลายมือ และคัดไทย
- ระดับประถมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
แขงขันที่ พระเบียงพระอุโบสถดานทิศเหนือ
การประกวดวาดภาพระบายสี
-ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
แขงขันที่ ในพระระเบียงพระมหาเจดีย ๔ รัชกาล
และสงผลงานไดที่ พระมหาเจดียทรงศรีสุริโยทัย
เวลา ๐๙.๐๐น.
เวลา ๑๐.๐๐น.
เวลา ๑๓.๐๐น.
เวลา ๑๔.๐๐น.
เวลา ๑๕.๐๐น.
เวลา ๑
๕.๐๐น.
เวลา ๑๖.๓๐น.

เทศนมหาชาติ กัณฑ “สักบรรพ”
เทศนมหาชาติ กัณฑ “มหาราช”
เทศนมหาชาติ กัณฑ “ฉกษัตริย”
เทศนมหาชาติ กัณฑ “กุมาร”
เทศนมหาชาติ กัณฑ “นครกัณฑ”
แสดงทารําฤๅษีดัดตนโดยโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน
ประกาศผลการแขงขัน (ทุกประเภท)

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐น. เทศนปุจฉาวิสัชนา ๓ ธรรมาสน เรื่อง
“อริยสัจ ๔”
เวลา ๑๔.๐๐น.
ลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลและทุนการศึกษา
เวลา ๑๖.๐๐ น.
- ผูแทนพระองคถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
(อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรอรับ)
- ผูแทนพระองคเขาสูภายในพระอุโบสถ
- ผูแทนพระองคจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย
- กราบ
- ผูแทนพระองคจุดเครื่องสักการะพระอัฐิสม
เด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
- กราบ
- ผูแทนพระองคนั่งเกาอี้ที่จัดไว
- อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อานประกาศสดุดี

๖
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สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
- เจาหนาที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล
- พระราชาคณะใหศีล จบ (เจาหนาที่ลาดภูษาโยง)
- ผูแทนพระองคทอดผาไตร ๑๐ ไตร แลวกลับมานั่งที่เดิม
(พระสงฆ ๑๐ รูป สดับปกรณ)
- พระสงฆอนุโมทนา ถวายอดิเรก
- ผูแทนพระองคกรวดน้ํา
- คณบดีคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เบิกผูชนะเลิศ
การประกวดวรรณกรรมและการแขงขันประเภทตางๆเขารับรางวัลและทุนการศึกษา
- ผูแทนพระองคลงนามในสมุดประจําตําหนักวาสุกรี
- เจาอาวาสวัดพระเชตุพนมอบหนังสือที่ระลึกแดผูแทนพระองค
- ผูแทนพระองคกลับ

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

หมายเหตุ
๑. เทศนมหาชาติแสดงบริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ
๒. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส
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๘

ระเบียบการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เขารวมงาน

๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักเรียนในระดับชั้น ปฐมวัย(อ.๑– อ.๓)
๒.๓. สถานศึกษาที่เขาแขงขันสามารถสงไดประเภทละ ๒ ทีม ๆ ละ ๕ คน (เปนชาย หรือหญิงก็ได)
๓. บทที่ใชในการสวด
๓.๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง ๓.๒
. บทนมัสการ นะโม ตัสสะ (ทํานองสังโยค)
๓.๓. บทพระพุทธคุณ อิติปโส (ทํานองสังโยค)
๓.๔ บทสวด องคใดพระสัมพุทธ (ทํานองสรภัญญะ)
๔. หลักเกณฑการตัดสิน
๔.๑. สวด อักขระ จังหวะ ทํานอง น้ําเสียง ไดถูกตองตามหลักเกณฑ
๔.๒. ความพรอมเพรียง มารยาท การกราบแบบเบญจางคประดิษฐและการแสดงออกที่เปนธรรมชาติ
๔.๓. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ
๕. ประเภทรางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ไดรับ
ถวยรางวัล ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑
มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด ๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
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ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

๙

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส
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๑๐

ระเบียบการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เขารวมงาน

๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ ๑-๖
๒.๓. สถานศึกษาที่เขาแขงขันสามารถสงไดประเภทละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (เปนชาย หรือหญิงก็ได)
๒.๔ รอบคัดเลือกๆ ไวสายละ ๑๐ ทีม เพื่อมาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. บทที่ใชในการสวด
๓.๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย ๓.๒
. บทนมัสการ (ทํานองสังโยค)
๓.๓. บทสวดพระพุทธคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ) ๓.๔ บทสวดพระธรรมคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)
๓.๕ บทสวดพระสังฆคุณ (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. ประเภทรางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ไดรับ
ถวยรางวัล ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑
มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๑๑

- (รับจํานวนจํากัด ๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- เมื่อสวดเสร็จใหนักเรียนบรรยายสรุปอานิสงสการสวดมนต มีคะแนน ๕ คะแนน (บังคับ)
ไมเชนนั้นจะเสียคะแนน
- สวดมนตแลวกราบ ๑ ครั้ง ใหสงตัวแทนบรรยายสรุป อานิสงสการสวดมนต โดยนั่งทาเทพบุตร หรือทาเทพธิดา
แลวประนมมือ บรรยายเสร็จแลวกราบ ๓ ครั้ง พรอมกันแลวลุกออก
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๑๒

ระเบียบการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เขารวมงาน

๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖
๒.๓. สถานศึกษาที่เขาแขงขันสามารถสงไดประเภทละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (เปนชาย หรือหญิงก็ได)
๒.๔ รอบคัดเลือกๆ ไวสายละ ๑๐ ทีม เพื่อมาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๐ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. บทที่ใชในการสวด
๓.๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย ๓.๒
. บทนมัสการ (ทํานองสังโยค)
๓.๓. บทสวดพระพุทธคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ) ๓.๔ บทสวดพระธรรมคุณ (ทํานองสังโยค/สรภัญญะ)
๓.๕ บทสวดพระสังฆคุณ (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. ประเภทรางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ไดรับ
ถวยรางวัล ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑
มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๑๓

- (รับจํานวนจํากัด๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- เมื่อสวดเสร็จใหนักเรียนบรรยายสรุปอานิสงสการสวดมนต มีคะแนน ๕ คะแนน (บังคับ)
ไมเชนนั้นจะเสียคะแนน
- สวดมนตแลวกราบ ๑ ครั้ง ใหสงตัวแทนบรรยายสรุป อานิสงสการสวดมนต โดยนั่งทาเทพบุตร หรือทาเทพธิดา
แลวประนมมือ บรรยายเสร็จแลวกราบ ๓ ครั้ง พรอมกันแลวลุกออ
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

บทที่ใชในการประกวด

สัง

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.
(๓จบ)

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)

๑๔

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

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..ติฯ

บทสวดพระธรรมคุณ (ทํานองสรภัญญะ)
(นํา) ธัมมะคือคุณากร(รับพรอมกัน) สวนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แหงองคพระศาสดาจารย
สองสัตวสันดาน
สวางกระจางใจมนท
ธรรมใดนับโดยมรรคผล
เปนแปดพึงยล
และเกากับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร
อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมตนทางครรไล
นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเปนสอง
คือทางดําเนินดุจ(จะ) คลอง
ใหลวงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ขาขอโอนออนอุตตะมงค
นบธรรมจํานง
ดวยจิตและกายวาจา
(กราบ)
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) สงฆใดสาวกศาสดา(รับพรอมกัน) รับปฏิบัติมา
แตองคสมเด็จภะคะวันต
เห็นแจงจตุสัจเสร็จบรรลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกขภัย

๑๕

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

(กราบ)

โดยเสด็จพระผูตรัสไตร
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินหางทางขาศึกปอง
ดวยกายและวาจาใจ
เปนเนื้อนาบุญอันไพและเกิดพิบูลยพูนผล
สมญาเอารสทศพล
อเนกจะนับเหลือตรา
ขาขอนบหมูพระศรานุคุณประดุจรําพัน
ดวยเดชบุญขาอภิวันท
อุดมดิเรกนิรัติสัย
จงชวยขจัดโพยภัย
จงดับและกลับเสื่อมศูนย

(นํา) พา
..หุง.
(รับพรอมกัน) สะ

ตรัส
ขี่
รุม
พระ
ทา
ขอ
ขอ

หา

๑๖
ปญญาผองใส

บมิลําพอง
ศาลแดโลกัย
มีคุณอนนต
พกทรงคุณาพระไตรรัตนอัน
อันตรายใดใด

บทสวดชยสิทธิคาถาหรือบทพาหุง (สวดทํานองสังโยค)
.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)

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๑๗

ระเบียบการประกวดสวดโอเอวิหารรายระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต และวัฒธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เขารวมงาน
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันที่เขาแขงขันเทานั้น
๒.๒ ผูเขาแขงขันตองแตงชุดนักเรียนของสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู
๒.๓ แตละสถาบันสงนักเรียนเขาแขงขันไดไมเกิน หนึ่งทีม ๆ ละ ๑๐ คนเทานั้น(ตองมี ๑๐ คนจึงเขาแขงขันได และหามเกิน)
๒.๔ ตองเปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)
๓. บทที่ใชในการประกวด
๓.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ -ป.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
๕. หลักเกณฑการตัดสิน
๕
.๑ การกราบเบญจางคประดิษฐกอนเริ่มสวดและหลังสวดจบ
๕.๒ สวดตามบทที่กําหนด
๕.๓ สวดโดยใชทํานองกรมศิลปากร
๕
.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ
๖. รางวัลและทุนการศึกษา
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ถวยรางวัล ทุนการศึกษา๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โลรางวัล
ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โลรางวัล
ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส
๕.
๕.

๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล โลรางวัล
๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล โลรางวัล

หา

๑๘

ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - แขงขันวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- ไมอนุญาตใหนําสัญลักษณใดๆ ที่สื่อถึงสถาบันขี้นเวที เชน ปายชื่อของสถาบัน
- หามใหจังหวะกับนักเรียนในขณะแขงขัน ถาคณะกรรมการจับได ตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๑๙

ระเบียบการประกวดสวดโอเอวิหารรายระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. วัตถุประสงค
๑.๑
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง
และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม การสวดมนต และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน 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 ชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)
๓. บทที่ใชในการประกวด
๓.๑ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
กาพยพระยาไชยสุริยา (ทํานองกรมศิลปากร)
กาพยยานี๑๑ (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
๕. หลักเกณฑการตัดสิน
๕
.๑ การกราบเบญจางคประดิษฐกอนเริ่มสวดและหลังสวดจบ
๕.๒ สวดตามบทที่กําหนด
๕.๓ สวดโดยใชทํานองกรมศิลปากร
๕
.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ
๖. รางวัลและทุนการศึกษา
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ถวยรางวัล ทุนการศึกษา๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โลรางวัล
ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โลรางวัล
ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส
๕.
๕.

๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๑ มี ๓ รางวัล โลรางวัล
โลรางวัล
๔ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ มี ๓ รางวัล

หา

๒๐

ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - - แขงขันวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- ไมอนุญาตใหนําสัญลักษณใดๆ ที่สื่อถึงสถาบันขี้นเวที เชน ปายชื่อของสถาบัน
- หามใหจังหวะกับนักเรียนในขณะแขงขัน ถาคณะกรรมการจับได ตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

สะธุสะจะขอไหว พระศรีไตรสะระณา
พอแมแลคูบา เทวดาในราศี
บทสวด
สะธุสะ
จะ
ขอไหว
พระ
ศรีไตร
สะ
ระณา
ขึ้นกงจงจําสําคัญ ทั้งกนปนกัน
รําพันมิ่งไมในดง
บทสวด
ขึ้น กง จง จําสําคัญ
ทั้งกน
ปนกัน รําพัน
มิ่งไม
ในดง

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
กาพยฉบัง ๑๖

ทํานองสวด
เออ เฮอะ เออ เฮอ เอย
เอิ๋ง เงอ
เออ เออ
เอิง เงอ เออ เออ เฮอ เออ เออ เออ เออ
เอย เอย
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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

๒๑

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๒๒

ระเบียบการแขงขันประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปนพื้นฐานที่
สําคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อฝกทักษะในดานการเขียนภาษาไทยใหถูกตองและสวยงาม
๑.๖ ใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๗. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เขารวมงาน
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ป.๑–ป.๖
๒.๓. สถานศึกษาสามารถสงนักเรียนเขารวมแขงขันไดระดับละ ๓ คน
๓.วิธีดําเนินการแขงขัน
๓.๑ อุปกรณการแขงขันคณะกรรมการจัดเตรียมไวให ไดแก ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน ขนาด 0.5 มม. ยกเวนน้ํายาลบคําผิด
๓.๒ ลักษณะอักษรที่ใชในการคัดลายมือใชแบบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทตัวกลมหรือตัวมนมีสวนโคง (หัวกลม)
๓.๓ บทคัดลายมือใหยึดตามที่คณะกรรมการกําหนด ใหเวลา ๒ ชั่วโมง
๓.๔ ใหเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓.๕ คัดเนื้อหาบางสวนจากหนังสือพระปฐมสมโพธิ พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ดุสิตปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒ (สามารถดานวโหลดเนื้อหาไดที่ สวนลิ้งค www.watpho.com/v61.pdf หรือมาขอเอกสารที่สํานักงานวัด
พระเชตุพน)

๔. หลักเกณฑการตัดสิน
๔.๑ คัดไดสวยงาม รูปรางตัวอักษรสวยงาม สม่ําเสมอ เปนแบบเดียวกัน
๔.๒ คัดไดถูกตอง
, สะกดไดถูกตอง,คัดตกไดถูก
๔.๓ การวางตัวอักษร สระ วรรณยุกตถูกตอง
๔.๔ การเวนชองไฟและการเวนวรรคที่
๔.๕ สะอาดเรียบรอย
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
อันดับ ๑ ๓ รางวัล โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.
๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ๓ รางวัล โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่พระระเบียงพระอุโบสถดานทิศเหนือ
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๒๓

- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๒๔

ระเบียบการแขงขันประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปนพื้นฐานที่
สําคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อฝกทักษะในดานการเขียนภาษาไทยใหถูกตองและสวยงาม
๑.๖ ใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๗. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เขารวมงาน
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา(ม.๑ –ม.๖) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑ –ปวช.๓)
๒.๓. สถานศึกษาสามารถสงนักเรียนเขาแขงขันไดระดับละ ๓ คน
๓.วิธีดําเนินการแขงขัน
๓.๑ อุปกรณการแขงขันคณะกรรมการจัดเตรียมไวให ไดแก ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน ขนาด 0.5 มม. ยกเวนน้ํายาลบคําผิด
๓.๒ ลักษณะอักษรที่ใชในการคัดลายมือใชแบบอาลักษณ
๓.๓ บทคัดไทยใหยึดตามที่คณะกรรมการกําหนด ใหเวลา ๒ ชั่วโมง
๓.๔ ใหเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓.๕ คัดเนื้อหาบางสวนจากหนังสือพระปฐมสมโพธิ พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ดุสิตปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒ (สามารถดานวโหลดเนื้อหาไดที่ สวนลิ้งค www.watpho.com/v61.pdf หรือมาขอเอกสารที่สํานัก

งานวัดพระเชตุพน)

๔. หลักเกณฑการตัดสิน
๔.๑ คัดไดสวยงาม รูปรางตัวอักษรสวยงาม สม่ําเสมอ เปนแบบเดียวกัน
๔.๒ คัดไดถูกตอง
, สะกดไดถูกตอง,คัดตกไดถูก
๔.๓ การวางตัวอักษร สระ วรรณยุกตถูกตอง
๔.๔ การเวนชองไฟและการเวนวรรคที่
๔.๕ สะอาดเรียบรอย
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
อันดับ ๑ ๓ รางวัล โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.
๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ๓ รางวัล โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๒๕

หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่พระระเบียงพระอุโบสถดานทิศเหนือ
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๒๖

ระเบียบการแขงขันประกวดคัดไทย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปนพื้นฐานที่
สําคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อฝกทักษะในดานการเขียนภาษาไทยใหถูกตองและสวยงาม
๑.๖ ใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๗. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน ที่เขารวมงาน
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา,ปวส., และประชาชนทั่วไป
๒.๓. สถานศึกษาสามารถสงนักศึกษาเขารวมแขงขันไดระดับละ ๓ คน
๒.๔. ประชาชนทั่วไปสามารถสงตัวเองเขาแขงขันไดโดยไมตองมีผูเซ็นรับรอง
๓.วิธีดําเนินการแขงขัน
๓.๑ อุปกรณการแขงขันคณะกรรมการจัดเตรียมไวให ไดแก ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน ขนาด 0.5 มม. ยกเวนน้ํายาลบคําผิด
๓.๒ ลักษณะอักษรที่ใชในการคัดลายมือใชแบบอาลักษณ
๓.๓ บทคัดไทยใหยึดตามที่คณะกรรมการกําหนด ใหเวลา ๒ ชั่วโมง
๓.๔ ใหเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๓.๕ คัดเนื้อหาบางสวนจากหนังสือพระปฐมสมโพธิ พระนิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ดุสิตปริวรรต ปริจเฉทที่ ๒ (สามารถดานวโหลดเนื้อหาไดที่ สวนลิ้งค www.watpho.com/v61.pdf หรือมาขอเอกสารที่สํานัก
งานวัดพระเชตุพน)

๔. หลักเกณฑการตัดสิน
๔.๑ คัดไดสวยงาม รูปรางตัวอักษรสวยงาม สม่ําเสมอ เปนแบบเดียวกัน
๔.๒ คัดไดถูกตอง
, สะกดไดถูกตอง,คัดตกไดถูก
๔.๓ การวางตัวอักษร สระ วรรณยุกตถูกตอง
๔.๔ การเวนชองไฟและการเวนวรรคที่
๔.๕ สะอาดเรียบรอย
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
อันดับ ๑ ๓ รางวัล โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.
๕ รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ๓ รางวัล โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๒๗

หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ที่พระระเบียงพระอุโบสถดานทิศเหนือ
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๒๘

ระเบียบการแขงขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. วัตถุประสงค
๑.๑
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕
พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปน
พื้นฐานที่สําคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม จิตกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา ชุมชน ที่เขารวมงาน
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ ป.๑- ป.๖
๒.๓. สถานศึกษาที่สามารถสงนักเรียนเขาแขงขันไดระดับ ละ ๑๐ คน (เปนชาย หรือหญิงก็ได) แขงเดี่ยว
๓. หัวขอในการวาดภาพ “วัดโพธิ์ ๒๓๐ ป ใตรมพระบารมีจักรีวงศ”
( สามารถดูภาพประกอบรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวของกับวัดโพธิ์ไดที่ www.watpho.com/album.php
ในหัวขอ รัชกาลที่ ๙)
๔. หลักเกณฑการตัดสิน
๔.๑ ผูเขาประกวดนําอุปกรณวาดภาพมาเอง ทางคณะกรรมการจะเตรียมกระดาษใหเทานั้น (ขนาด ๑๕x๒๒ นิ้ว)
๔.๒ ใชสีตามแตความถนัด ใหเวลาในการวาดภาพ ๕ ชั่วโมง
๔.๓ พิจารณาจากองคประกอบของภาพ, จินตนาการและความคิดสรางสรรค, ลายเสน, เทคนิคการลงสี
๔.๔ ภาพทั้งหมดถือเปนลิขสิทธิ์ของวัดพระเชตุพน
๔.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ
๕. รางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ไดรับ ถวยรางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชย
อันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชย
อันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๒๙

หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๐

ระเบียบการแขงขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. วัตถุประสงค
๑.๑
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑.๒ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕
พรรษา
๑.๓
เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักในการทําความดี รักษาศีล ๕ เพื่อความสงบรมเย็นของครอบครัว อันเปน
พื้นฐานที่สําคัญยิ่ง และเพื่อสังคมประเทศชาติบานเมืองมีแตความสงบสุข
๑.๔
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของวัดพระเชตุพน และคณะสงฆ
๑.๕
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมรักและหวงแหน วรรณกรรม จิตรกรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
๑.
๖. เพื่อเปนการสานสัมพันธระหวาง วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษาและชุมชน ที่เขารวมงาน
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน
๒.๑. ตองเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้เทานั้น
๒.๒. ตองเปนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ม.๑-ม.๖
๒.๓. สถานศึกษาสามารถสงนักเรียนเขารวมแขงขันไดระดับ ละ ๑๐ คน (เปนชาย หรือหญิงก็ได) แขงเดี่ยว
๓. หัวขอในการวาดภาพ “วัดโพธิพ์ ุทธยอดฟาปฐม ลวง ๒๓๐ ป คูบรมกษัตริย โสภาพิพัฒน ๑๐ รัชกาล”
( สามารถดูภาพประกอบรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวของกับวัดโพธิ์ไดที่www.watpho.com/album.php
ในหัวขอ รัชกาลที่ ๙)
๔. หลักเกณฑการตัดสิน
๔.๑ ผูเขาประกวดนําอุปกรณวาดภาพมาเอง ทางคณะกรรมการจะเตรียมกระดาษใหเทานั้น (ขนาด ๑๕x๒๒ นิ้ว)
๔.๒ ใชสีตามแตความถนัด ใหเวลาในการวาดภาพ ๕ ชั่วโมง
๔.๓ พิจารณาจากองคประกอบของภาพ, จินตนาการและความคิดสรางสรรค, ลายเสน, เทคนิคการลงสี
๔.๔ ภาพทั้งหมดถือเปนลิขสิทธิ์ของวัดพระเชตุพน
๔.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ
๕. รางวัล
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
ไดรับ ถวยรางวัล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชย
อันดับ ๑ มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๕.๔ รางวัลชมเชย
อันดับ ๒ มี ๓ รางวัล ไดรับ โลรางวัล ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๑

หมายเหตุ - การแขงขันเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
- รายงานตัวการแขงขันตั้งแตเวลา ๐๗.
๐๐-๐๘.๓๐ น. (ไมรับสมัครในวันงานเด็ดขาด)
- มาสายตัดสิทธิ์การแขงขัน
- สงใบสมัครภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
- (รับจํานวนจํากัด๖๐ สถาบัน) เต็มแลวจะไมรับเพิ่มเด็ดขาด
- ไมรับในนามชมรม ทุกชมรม และไมรับในนาม ศพอ. โรงเรียน ยกเวนมีหนังสือผูรับใบอนุญาตจดทะเบียน
ศพอ.โรงเรียนจากกรมการศาสนาแนบมาดวยเทานั้น
- ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชยอันดับ ๑ และชมเชยอันดับ ๒ ใหมารับรางวัลกับ
ผูแทนพระองค ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใหมาลงทะเบียนรับรางวัล
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. หนาศาลาทิพยรโหฐาน (กองอํานวยการ)
- สถาบันที่เขารวมการแขงขันมีคาพาหนะให และมีอาหารฟรีตลอดงาน

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๒

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับปฐมวัย
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบัน......................................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย. ...................เบอรโทรศัพท.............................................................แฟกซ.................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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. กิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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.................
.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนสําคัญ (หรือเต็มแลวไมรับเพิ่ม)
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๕-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล watpho.com@gmail.com

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๓

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบัน.........................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ.................................................................................................................................................................
ถนน......................................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.................
รายชื่อสํารอง
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 ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนสําคัญ (หรือเต็มแลวไมรับเพิ่ม)
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๕-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล watpho.com@gmail.com

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๔

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย. ...................เบอรโทรศัพท.............................................................แฟกซ.................................................................
อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๒. กิจกรรมสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 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.................
รายชื่อสํารอง
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 ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนสําคัญ (หรือเต็มแลวไมรับเพิ่ม)
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๕-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล watpho.com@gmail.com

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๕

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดโอเอวิหารราย ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................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.................
รายชื่อสํารอง
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................

หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนสําคัญ (หรือเต็มแลวไมรับเพิ่ม)
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๕-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล watpho.com@gmail.com

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๖

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมสวดโอเอวิหารราย ระดับมัธยมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................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.................
รายชื่อสํารอง
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนสําคัญ (หรือเต็มแลวไมรับเพิ่ม)
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๕-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕
อีเมล watpho.com@gmail.com

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๗

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย. ...................เบอรโทรศัพท.............................................................แฟกซ.................................................................

อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา (๑-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................

.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................
หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนสําคัญ (หรือเต็มแลวไมรับเพิ่ม)
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๕-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕

อีเมล

watpho.com@gmail.com

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๘

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมประกวดคัดไทย ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย. ...................เบอรโทรศัพท.............................................................แฟกซ.................................................................

อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมประกวดคัดไทย ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................

หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนสําคัญ (หรือเต็มแลวไมรับเพิ่ม)
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๕-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕

อีเมล

watpho.com@gmail.com

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๓๙

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๙ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย. ...................เบอรโทรศัพท.............................................................แฟกซ.................................................................

อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
๑. กิจกรรมประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา (๑-๖)
๑. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๒. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
๓. ชื่อ............................................................นามสกุล..................................................................ชั้น.................
.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................

หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนสําคัญ (หรือเต็มแลวไมรับเพิ่ม)
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๕-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕

อีเมล

watpho.com@gmail.com

งานเทิดพรเกียรติสมเด็จพรมหาสมณเจา กรมพรปรานุชิตชิโนรส

หา

๔๐

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
วันที่ ๑๐ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................................................................................
ชื่อผูอํานวยการ..............................................................................................................................................................................
ถนน......................................เเขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย. ...................เบอรโทรศัพท.............................................................แฟกซ.................................................................

อีเมล..........................................................................เว็บไซด...........................................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................มือถือ......................................................................
ครูผูดูแล............................................................................................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.................
.........................................................
(......................................................)
ตําแหนง.........................................................................................

หมายเหตุ กรุณาพิมพ หรือเขียนดวยตัวบรรจง และอานออกงาย เทานั้น
สงใบสมัครไดทางแฟกซ และไปรษณีย จะตองมีการเซ็นรับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนสําคัญ (หรือเต็มแลวไมรับเพิ่ม)
สํานักงานวัดพระเชตุพน โทรสาร.๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙
เมื่อสงแฟกซแลวกรุณาโทรติดตอเบอร โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๖-๐๓๖๙ สอบถามวาไดรับเอกสารแลว
ฝายประสานงาน มือถือ พระปลัดณัฐพล ๐๘๕-๗๗๙-๑๗๕๔, นายศรายุ ชัยสวัสดิ์๐๘-๑๖๑๕-๖๗๕๕

อีเมล

watpho.com@gmail.com
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