หลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑) ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กาลังเรียนหรือศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มูลนิธิ และสมาคม โดยอยู่ในช่วงชั้นที่ประกวด ช่วงชั้นใดช่วงชั้นหนึ่ง โดยได้รับ
การรั บ รองเป็ น ลายลั กษณ์อักษรจากผู้ อานวยการโรงเรียน ผู้ บริห ารสถานศึกษา ผู้ อานวยการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมทั้งผู้บริหารมูลนิธิและสมาคม
๒) ผู้เข้าประกวดอาจเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน แต่ต้องมีอายุอยู่ในช่วง
ชั้นที่กาหนด
๓) ผู้เข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี เป็นต้นไป
๔) ผู้ที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ ระดับประเทศมาแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครในช่วงชั้นที่
เคยชนะเลิศมาแล้ว
๒. ช่วงชั้นที่ส่งเข้าประกวด
แบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้นการศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนส่งช่วงชั้นละไม่เกิน ๒ คน ได้แก่
๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓)
๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ๖)
๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓)
๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)
๓. กติกาการประกวด
๑) การนับเวลา ให้นับตั้งแต่เริ่มต้นทักที่ประชุมรวมกับการบรรยายหัวข้อบรรยายธรรมหลัก คือ
ช่วงชั้นที่ ๑ ประถมศึกษาตอนต้น
เวลารวม ๕ นาที
ช่วงชั้นที่ ๒ ประถมศึกษาตอนปลาย
เวลารวม ๖ นาที
ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาตอนต้น
เวลารวม ๗ นาที
ช่วงชั้นที่ ๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลารวม ๘ นาที
๒) การบรรยายธรรม
ระดับภาค
ให้ ผู้ เ ข้ า ประกวดเลื อ กหั ว ข้ อ ประกวดหั ว ข้ อ ใดหั ว ข้ อ หนึ่ ง จากจ านวน ๓ หั ว ข้ อ
ที่คณะกรรมการกลางกาหนดไว้
ระดับประเทศ
ให้ ผู้ เ ข้ า ประกวดบรรยายธรรมตามหั ว ข้ อ ที่ ค ณะกรรมการกลางก า หนดให้
ซึง่ ผู้ประกวดจะทราบหัวข้อและรายชื่อผู้ชนะเลิศระดับภาค ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

-๒๔. ข้อปฏิบัติในการประกวด
๑) ให้ไปถึงสถานที่จัดประกวดและรายงานตัวตรงตามวัน เวลา ที่กาหนด
๒) แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดนักเรียน หรือชุดประจาสถานศึกษาของตน
๓) การบรรยาย ไม่อนุญาตให้นาเอกสารไปอ่านบรรยาย ยกเว้นบันทึกย่อ
๔) ไม่กระทาการใด ๆ อันจะเป็นการรบกวนผู้กาลังบรรยายอยู่
๕) เมื่อบรรยายเสร็จแล้ว ควรนั่งเป็นกาลังใจให้กับผู้เข้าประกวดคนอื่น ๆ
๖) การบรรยายธรรมไม่ควรร้องทานองเสนาะ ร้องเพลงประกอบ ไม่พูดปลุกระดม หรือการ
พูดแบบทอล์คโชว์
๕. เกณฑ์การตัดสิน
๑) การปรากฏตัวและมารยาทไทย
๒) กล่าวทักทายที่ประชุมและอารัมภบท
๓) เนื้อหาสาระการบรรยายต่อเนื่อง มีเหตุผลและความเหมาะสมกลมกลืน
๔) หลักวาทศิลป์ การใช้ภาษา สายตา ท่าทางไหวพริบ และระดับน้าเสียงสัมพันธ์กัน
๕) การสรุปจบ
๖) การใช้เวลาในการบรรยาย
ทั้งนี้ คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
หัวข้อที่จะใช้ประกวดบรรยาย
ธรรม
กรมการศาสนาได้กาหนดการประกวดบรรยายธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แบ่งเป็น
๓ ระดับ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในการประกวดบรรยายธรรมในครั้งนี้ ได้กาหนดหัวข้อ
บรรยายธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ดังนี้
๑. ประถมศึกษาตอนต้น
-

เด็กดีมีวินัยไทยมั่นคง
- รู้จักเพียงพอชีวิตพอเพียง
- สามัคคีกันไว้ไทยร่มเย็น
๒. ประถมศึกษาตอนปลาย
- รู้คิดรู้ธรรมนาไทยเจริญ
- กตัญญูรู้คุณเกื้อหนุนชีวิต

-

จิตอาสาพัฒนาสังคม

-๓๓. มัธยมศึกษาตอนต้น
-

ฆราวาสธรรม ๔

-

อิทธิบาท ๔
- พรหมวิหาร ๔
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย

-

เบญจธรรม ๕
- พละ ๕
- เวสารัชชกรณธรรม ๕

แนวทางการดาเนินการจัดประกวดบรรยายธรรม
การดาเนินการจัดประกวดบรรยายธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้จัดประกวดบรรยายธรรม
ใน ๓ ระดับ ได้แก่
๑. ระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๒. ระดับภาค แบ่งออกเป็น ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ เป็นการประกวด เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ
เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ
๓. ระดับประเทศ
ซึง่ แต่ละระดับ มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้

การจัดประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก ระดับจังหวัด
๑. การดาเนินการ
๑.๑ กรมการศาสนา และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ประสานกับศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือวัดที่รับจัดประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม
ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด
๑.๓ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนโรงเรี ย น สถานศึ ก ษา มู ล นิ ธิ สมาคม และศู น ย์ ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้ทราบทั่วกัน
๑.๔ การรับสมัครและคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อเข้าประกวดระดับภาค ดังนี้
๑) ช่ว งชั้น ที่ ๑ ระดั บประถมศึก ษาตอนต้น (ป.๑ - ๓) รับสมัค รผู้ เ ข้า ประกวด
ไม่ควรน้อยกว่า ๑๐ คน และคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับภาค จานวน ๓ คน ดังนี้
ชนะเลิศ
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๑ คน
๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔ – ๖) รับสมัครผู้เข้าประกวด
ไม่ควรน้อยกว่า ๑๐ คน และคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับภาค จานวน ๓ คน ดังนี้
ชนะเลิศ
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๑ คน
๓) ช่ ว งชั้ น ที่ ๓ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.๑ – ๓) รั บ สมั ค รผู้ เ ข้ า ประกวด
ไม่ควรน้อยกว่า ๑๐ คน และคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับภาค จานวน ๓ คน ดังนี้
ชนะเลิศ
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๑ คน

-๔๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔– ๖) รับสมัครผู้ เข้าประกวด
ไม่ควรน้อยกว่า ๑๐ คน และคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับภาค จานวน ๓ คน ดังนี้
ชนะเลิศ
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๑ คน
หมายเหตุ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศระดับประเทศมาแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในช่วงชั้น
ที่เคยชนะเลิศ
๑.๕ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียนและทุกคน
๒. สถานที่จัดประกวดบรรยายธรรม
ส่วนภูมิภาค จัด ณ สถานที่ ๆ จังหวัดกาหนด
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จัด ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรม
๓. ระยะเวลาในการรับสมัครและคัดเลือก
จั งหวั ดสามารถก าหนดระยะเวลาในการรั บสมั ครและจั ดประกวดได้ ตามความเหมาะสม
ควรจัดประกวดหรือคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสามารถจัดพร้อมกับการประกวด
สวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ เพื่อความสะดวกและประหยัดงบประมาณ
๔. การรายงานผลการดาเนินงาน
๔.๑ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือวัด
ที่จัดประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด รายงานผลการประกวดส่งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เป็นตัวแทน
จัดประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ตามวัน เวลา ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เป็นตัวแทนจัด
ประกวดระดับคณะสงฆ์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔.๒ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ รายงานการดาเนินงานการประกวดบรรยาย
ธรรมตามแบบรายงานผลส่งกรมการศาสนา ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

การจัดประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก ระดับภาค
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ กรมการศาสนา และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่รับเป็นเจ้าภาพจัดประกวดบรรยาย
ธรรมระดับภาค ประสานงานกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือวัดที่รับจัดประกวดบรรยายธรรม
ระดับภาค
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตัดสิน ระดับภาค โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ
อย่างน้อย ๕ ท่าน ประกอบด้วย

-๕๑) พระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ รูป
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและศิลปะการพูด อย่างน้อย ๒ ท่าน
๓) วัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้แทนที่เป็นเจ้าภาพหลัก
๑.๓ แต่ งตั้ งคณะทางานเพื่อ ดาเนิ นการจัด กิจ กรรมประกวดบรรยายธรรมตามความ
เหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินการ
๑.๔ จั ดประกวดและคัด เลื อ กตั ว แทนระดั บ ภาค เพื่ อ ส่ ง เข้า ประกวดรอบชิ งชนะเลิ ศ
ระดับประเทศ ดังนี้
๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓) คัดเลือกส่งเข้าประกวดรอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ภาคคณะสงฆ์ละ ๑ คน
๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ๖) คัดเลือกส่งเข้าประกวด
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ภาคณะสงฆ์ละ ๑ คน
๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) คัดเลือกส่งเข้าประกวดรอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ภาคคณะสงฆ์ละ ๑ คน
๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔– ๖) คัดเลือกส่งเข้าประกวดรอบ
ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ภาคคณะสงฆ์ละ ๑ คน
๑.๕ การจัดประกวดบรรยายธรรมระดับภาค จะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๒. ระยะเวลาในการจัดประกวด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือวัดที่เป็นเจ้าภาพ
จัดประกวดบรรยายธรรมในระดับภาค ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ สามารถกาหนดระยะเวลาในการจัดประกวด
บรรยายธรรมได้ตามความเหมาะสม
๓. การรายงานผลการดาเนินงาน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่เป็นเจ้าภาพจัดประกวดระดับภาค ประสานงานกับศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือวัดที่เป็นเจ้าภาพ ที่จัดประกวดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๑๘ ภาคคณะสงฆ์
รายงานผลการดาเนินการจัดประกวดบรรยายธรรมระดับภาค ส่งกรมการศาสนา และศูนย์บริหารการศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมดาเนินการจัด
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐
๔. การประกาศผล
กรมการศาสนา จะประกาศผลการประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ และประกาศ
หัวข้อบรรยายธรรมที่จะใช้ในการประกวดระดับประเทศ ทางเว็บไซด์ www.dra.go.th

-๖-

การจัดประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือกระดับรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
๑. การดาเนินการ
๑.๑ กรมการศาสนา ประสานศูนย์ บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม
ระดับประเทศ ตามความเหมาะสม
๑.๒ จัดประกวดเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศจากตัวแทนระดับภาค ๑๘ ภาคคณะสงฆ์ คัดเลือก
ผู้ชนะเลิศ เพื่อรับโล่รางวัลพระราชทานประดับพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในนามโรงเรียนหรือสถานศึกษา ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓) จานวน ๑๘ คน (ภาคคณะสงฆ์ละ
๑ คน) คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จานวน ๖ คน ดังนี้
ชนะเลิศ
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๑ คน
- ชมเชย อันดับ ๑, ๒, ๓ อันดับละ ๑ คน รวมเป็น ๓ คน
๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ๖) จานวน ๑๘ คน (ภาคคณะสงฆ์ละ
๑ คน) คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จานวน ๖ คน ดังนี้
ชนะเลิศ
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๑ คน
- ชมเชย อันดับ ๑, ๒, ๓ อันดับละ ๑ คน รวมเป็น ๓ คน
๓) ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) จานวน ๑๘ คน (ภาคคณะสงฆ์ละ
๑ คน) คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จานวน ๖ คน ดังนี้
ชนะเลิศ
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๑ คน
- ชมเชย อันดับ ๑, ๒, ๓ อันดับละ ๑ คน รวมเป็น ๓ คน
๔) ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔– ๖ หรือ ปวช. ปี ๑ – ๓) จานวน ๑๘ คน
(ภาคคณะสงฆ์ ละ ๑ คน) คัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จานวน ๖ คน ดังนี้
- ชนะเลิศ
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๑ คน
รองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๑ คน
- ชมเชย อันดับ ๑, ๒, ๓ อันดับละ ๑ คน รวมเป็น ๓ คน

-๗๒. สถานที่จัดประกวดบรรยายธรรม
จัด ณ สถานที่ที่กรมการศาสนา กาหนด
๓. รางวัลทุนการศึกษา
รางวัลทุนการศึกษา ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ)
- ชนะเลิศ
ทุนละ ๖,๐๐๐ บาท รวม ๒ ทุน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท รวม ๒ ทุน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๔ ทุน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- ชมเชยอันดับ ๑ , ๒ , ๓ ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๖ ทุน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๒ ทุน เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท
รางวัลทุนการศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับดับมัธยมศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ)
- ชนะเลิศ
ทุนละ ๖,๐๐๐ บาท รวม ๒ ทุน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท รวม ๒ ทุน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๔ ทุน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- ชมเชยอันดับ ๑ , ๒ , ๓ ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๖ ทุน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๒ ทุน เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท
๔. การรับรางวัล
๔.๑ รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจากประธานในพิธี ณ สถานที่จัดประกวด
๔.๒ โล่รางวัลพระราชทาน ทุก ช่วงชั้นที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ , ๒
และชมเชยอัน ดับ ๑, ๒, ๓ รวม ๒๔ คน นักเรียนทุกคนจะได้เข้าเฝ้า ฯ รับ โล่ รางวัล พระราชทานประดับ
พระนามาภิ ไธยย่ อ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๐

ใบสมัครแข่งขัน
การประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจาปี ..............
จัดโดย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด ................................................................
วัน ............. เดือน .............................. พ.ศ. .................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศพอ.วัด/โรงเรียน ............................................................................... แขวง/ตาบล ..............................................
เขต/อาเภอ ............................................ จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ .............................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................................... โทรสาร ......................................................
ขอส่งนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา
ประจาปี .................... รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ดังนี้
 ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา ตอนต้น
1. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช., ด.ญ.) ................................................ อายุ ................. ปี
บรรยายหัวข้อ ...............................................................................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช., ด.ญ.) ................................................ อายุ ................. ปี
บรรยายหัวข้อ ...............................................................................................................................................................
 ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย
1. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช., ด.ญ.) ................................................ อายุ ................. ปี
บรรยายหัวข้อ ...............................................................................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช., ด.ญ.) ................................................ อายุ ................. ปี
บรรยายหัวข้อ ...............................................................................................................................................................
 ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
1. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช., ด.ญ., นาย, น.ส.) .......................................................... อายุ ................. ปี
บรรยายหัวข้อ ...............................................................................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช., ด.ญ., นาย, น.ส.) .......................................................... อายุ ................. ปี
บรรยายหัวข้อ ...............................................................................................................................................................
 ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
1. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช., ด.ญ., นาย, น.ส.) .......................................................... อายุ ................. ปี
บรรยายหัวข้อ ...............................................................................................................................................................
2. ชื่อ-นามสกุล (ด.ช., ด.ญ., นาย, น.ส.) .......................................................... อายุ ................. ปี
บรรยายหัวข้อ ...............................................................................................................................................................
โดยสมัครเข้าแข่งขันในนาม (ระบุชื่อ ศพอ./โรงเรียน/สถานศึกษา ชื่อใดชื่อหนึ่งต่อ ๑ คณะ) ................................
แขวง/ตาบล .......................... เขต/อาเภอ ............................. จังหวัด ......................... เบอร์ติดต่อ ...................................
ลงชื่อ ................................................ หัวหน้าหมวด/ผู้ควบคุม
/คำรับรอง...
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คำรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้าพเจ้า .................................................. นามสกุล .................................................. ตาแหน่ง ............................................
ชื่อสถานศึกษา ......................................... แขวง/ตาบล ............................................เขต/อาเภอ .......................................
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์ ................................................
มีความยินดีขอส่งนักเรียน ชั้นที่ ........... เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด โดยอยู่ใน
ความควบคุมของผู้ฝึกสอนและประสานงานของ ................................................... ตาแหน่ง ...............................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ...................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(........................................................)
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ............

