
 
 

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท านองสรภัญญะ 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑.  คุณสมบัติของผู้เขา้แข่งขัน 

 เป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

๒.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 ส่งเข้าประกวดได ้๑ ทีม ทีมละ ๕ คน ชายล้วน หญิงล้วน หรือชาย – หญิง ก็ได้ 

๓.  บทสวดที่ใช้ใช้ในการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท านองสรภัญญะ 

 ๑. บทนมัสการพระรัตนตรัย ท านองสวดน า (อะระหัง สัมมา สัมพุทโธฯ) 

 ๒. บทสวดนมัสการ ท านองสังโยค (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ฯลฯ) 

 ๓. บทสวดพระพุทธคุณ  ภาษาบาลี (อิติปิโส ภะคะวา ฯลฯ)ท านองสังโยค เสร็จแล้ว ต่อด้วยบทสวดพระ

พุทธคุณ ภาษาไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) ท านองสรภัญญะ 

 ๔. บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ฯลฯ) ท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบท

สวดพระธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) ท านองสรภัญญะ 

๕. บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต ฯลฯ) ท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวด

พระสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ) ท านองสรภัญญะ 

๖. บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาบาลี (พาหุง สะหัส สะ... ฯลฯ) ท านองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดชยสิทธิ

คาถา ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ฯลฯ) ท านองสรภัญญะ 

๔.  เกณฑ์การตัดสิน 

     ๔.๑ ความถูกต้องของการกราบพระรัตนตรัย การท าความเคารพธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ ตามล าดับ 

     ๔.๒ ความถูกต้องของอักขระ จังหวะ ท านอง 

     ๔.๓ ความไพเราะของน้ าเสียงในการสวดมนต์ฯ 

     ๔.๔ ความพร้อมเพรียง มารยาทของหมู่คณะ เช่น การกราบ  เป็นต้น 

     ๔.๕ ความถูกต้องสวยงามของท่าทางขณะสวดมนต์ฯ เช่น การประนมมือ เป็นต้น 

๕.  เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน)   โดยพิจารณาจาก 

     ๕.๑   ความถูกต้องอักขระ       ๒๐ คะแนน 

     ๕.๒   ความถูกต้องของจังหวะ       ๒๐ คะแนน 



     ๕.๓   ความถูกต้องของท านอง         ๒๐ คะแนน 

     ๕.๔   ความไพเราะของน้ าเสียง         ๒๐ คะแนน 

     ๕.๕   ความพร้อมเพรียงของทีมโดยรวม     ๑๐ คะแนน 

     ๕.๖   มารยาทและท่าทาง       ๑๐ คะแนน 

๖.  สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

     ๖.๑  สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

     ๖.๒  สถานที่แข่งขัน  อาคารทรงงาน (ด้านล่าง)   

๗.   รางวัลการแข่งขัน 

 คะแนนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง 

 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงิน 

 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง 

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 

 

ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

 

 

 

ผู้ประสานงาน ครูไชยวัฒน์     อุปครุฑ    หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๑๖๓๔๖๔๘ 

 

 

 



ใบสมัครการแข่งขันการประกวดมนต์หมู่ฯ ท านองสรภัญญะ 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

โรงเรียน..................................................................................................................... ................................................... 

เขต .................................................................................. จงัหวัด .............................. .................................................. 

สังกัด .................................................................. ..........................................................................................................  

หมายเลขโทรศัพท์...........................................................หมายเลขโทรสาร...................................... ........................... 

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

ระดับการแข่งขัน                   ระดับประถมศึกษา                     

     ๑.   (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................. .................... ชั้น ............................... 

     ๒.   (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................. .................... ชั้น ............................... 

๓. (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................. ..................... ชั้น ............................... 

๔. (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................. ..................... ชั้น ............................... 

๕. (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................. ..................... ชั้น ............................... 

 

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................โทรศัพท์................... ...................... 

 

 

ลงชื่อ..................................................... ผู้รับรองข้อมูล 

               (...................................................) 

         ต าแหน่ง ................................................ 

   

 

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 

 

 



 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 

 “ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที่  ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 เป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

 ส่งเข้าประกวดได้ ๑ ทีม ทีมละ ๒ คน  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นทีมชาย ๑ หญิง ๑  

๓. ท่าบังคับ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติ 

 กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  

 การไหว้ระดับ ๑ ไหว้พระ,ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา 

 การไหว้ระดับ ๒ ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ และบุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูง 

 การไหว้ระดับ ๓ ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก รวมถึงผู้เสมอกัน 

 การรับของจากผู้ใหญ่ขณะยืน 

๔. ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าประกวดพร้อมกันทั้งชายหญิง และแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น 

๕. ผลการตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน 

 ความถูกต้อง ๖๐ คะแนน 

 ทักษะความเป็นธรรมชาติ ๒๐ คะแนน 

 การแต่งกาย (ความสุภาพเรียบร้อย) ๒๐ คะแนน 

๖. สถานที่ลงทะเบียนและแข่งขัน 

     ๖.๑  สถานที่ลงทะเบียน  กองอ านวยการ  เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

     ๖.๒  สถานที่แข่งขัน  ห้อง ๒๔๑  

๗. รางวัลการแข่งขัน 

 คะแนนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง 

 คะแนนร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงิน 

 คะแนนร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง 

 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 

ผู้ประสานงาน ครูไชยวัฒน์     อุปครุฑ    หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๑๖๓๔๖๔๘ 



ใบสมัครการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย 

“ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า” 

วันพุธ  ที ่ ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

*************************************************************************************** 

โรงเรียน.............................................................. ..........................................................................................................  

เขต .................................................................................. จงัหวัด .............................. .................................................. 

สังกัด ...................................................................................................................... ...................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์...........................................................หมายเลขโทรสาร.................................................................  

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

ระดับการแข่งขัน                   ระดับประถมศึกษา                     

     ๑.   (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................. ชั้น ...............................  

     ๒.   (ด.ช./ด.ญ.).............................................................................................. ชั้น ................ ............... 

 

 

โดยมีคุณครูผู้ควบคุม คือ 

(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................โทรศัพท์.................... ..................... 

 

 

 

 

                                                                 ลงชือ่..................................................... ผู้รับรองข้อมูล 

               (...................................................) 

         ต าแหน่ง ................................................ 

   

 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๔๓๔๗๑  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 

 


