
ตารางการแข่งขันงานมหกรรมทักษะวิชาการ  
“ปริยัติสัมพันธ์ น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย” 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ คร้ังที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๐–๑๑  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 รายการ/กิจกรรม ระดับชั้น จ านวน 

ผู้แข่งขัน 
เวลา สถานที/่ 

ชื่อห้องแข่งขัน 
๑. การแข่งขันเขียนเรียงความ  ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 

       ๑.๓๐ ชม. 
ห้อง A1 
ชื่อห้อง พยอม ๒. การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ปลาย ๑๔ 

๓. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

ห้อง A2 
ชื่อห้อง ฝ้ายค า ๔. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย ๑๔ 

๕. การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ (กลอน
แปด) ระดับ ม.ต้น ๒ บาท 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

ห้อง A3 
ชื่อห้อง บัวตอง 

๖. การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ (กลอน
แปด) ระดับ ม.ปลาย ๒ บาท 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 
       ๑.๓๐ ชม. 

๗. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
ภาษาไทย 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง A4 
ชื่อห้อง กาสะลอง 

๘. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
ภาษาไทย 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๙. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
คณิตศาสตร์  

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
       ๒.๓๐ ชม. 

ห้อง A5 
ชื่อห้อง ทองกวาว 

๑๐. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
คณิตศาสตร์ 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 
       ๒.๓๐ ชม. 

๑๑. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  

ม.ต้น ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

บริเวณหน้าห้องประชุม
ราชพฤกษ์ 

๑๒. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ม.ปลาย ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๑๓. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 

ม.ต้น ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๑๔. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง  

ม.ปลาย ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๑๕. การแข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส ารวจ 

ม.ต้น ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 
 



~ ๒ ~ 

 

 รายการ/กิจกรรม ระดับชั้น จ านวน 
ผู้แข่งขัน 

เวลา สถานที/่ 
ชื่อห้องแข่งขัน 

๑๖. การแข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส ารวจ 

ม.ปลาย ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๑๗. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
วิทยาศาสตร์ 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง B1 
ชื่อห้อง รสสุคนธ์ 

๑๘. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
วิทยาศาสตร์ 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๑๙. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้
กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง B2 
ชื่อห้อง เบญจมาศ 

๒๐. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้
กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท 

(ไม่จ ากัด
ระดับชั้น) 

๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๒๑. การแข่งขันวิชาเรียงความแก้
กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก 

(ไม่จ ากัด
ระดับชั้น) 

๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง B3 
ชื่อห้อง สารภี 

๒๒. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาค
ภาษาอังกฤษ 

ม.ต้น ๑๔ เริ่ม  ๐๘.๓๐ น. ห้อง B4  ภาคเช้า 
ชื่อห้อง กระดังงา 

๒๓. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาค
ภาษาอังกฤษ 

ม.ปลาย ๑๔ ต่อจาก ม.ต้น 

๒๔. การแข่งขันบรรยายธรรมภาค
ภาษาไทย 

ม.ต้น ๑๔ เริ่ม  ๑๒.๓๐ น. ห้อง B4   ภาคบ่าย 
ชื่อห้อง กระดังงา 

๒๕. การแข่งขันบรรยายธรรมภาค
ภาษาไทย 

ม.ปลาย ๑๔ ต่อจาก ม.ต้น 

๒๖. การแข่งขันวาดภาพลายเส้นใช้
ดินสอ 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

ห้อง B5 
ชื่อห้อง อินทนิน 

๒๗. การแข่งขันเขียนภาพสีโปสเตอร์ ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

ห้อง B7 
ชื่อห้อง ชงโค 

๒๘. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

บริเวณข้างศูนย์อาหาร 

๒๙. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ปลาย ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

๓๐. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง B8 
ชื่อห้อง นนทรี 

๓๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๓๒. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติ 

ม.ต้น ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

บริเวณข้างศูนย์อาหาร 

๓๓. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ
ชื้น 

ม.ต้น ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 
 



~ ๓ ~ 

 

 รายการ/กิจกรรม ระดับชั้น จ านวน 
ผู้แข่งขัน 

เวลา สถานที/่ 
ชื่อห้องแข่งขัน 

๓๔. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว   ม.ปลาย ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๓๕. การแข่งขันการสร้าง Web page 
ประเภท CMS  โปรแกรม 
Joomla 

(ไม่จ ากัด
ระดับชั้น) 

๒๘ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
       ๓.๐๐ ชม. 

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๓๖. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 
๔.๓๐ ชม. 

ห้อง B9 
ชื่อห้อง แคแสด 

๓๗. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย ๔๒ ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. 
๕.๐๐ ชม. 

ห้อง B10 
ชื่อห้อง ชวนชม 

 
วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

รายการ/กิจกรรม ระดับชั้น จ านวน 
ผู้แข่งขัน 

เวลา สถานที/่ 
ชื่อห้องแข่งขัน 

๑. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาการงาน
อาชีพ 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง A1 
ชื่อห้อง พยอม 

๒. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาการงาน
อาชีพ 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๓. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
ภาษาอังกฤษ 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง A2 
ชื่อห้อง ฝ้ายค า 

๔. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
ภาษาอังกฤษ 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๕. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาภาษา
บาลี 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง A3 
ชื่อห้อง บัวตอง 

๖. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาภาษา
บาลี 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๗. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
พระพุทธศาสนา (ธรรม พุทธ
ประวัติ วินัย) 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง A4 
ชื่อห้อง กาสะลอง 

๘. การแข่งขันตอบปัญหา วิชา
พระพุทธศาสนา  (ธรรม พุทธ
ประวัติ วินัย) 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๙. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง A5 
ชื่อห้อง ทองกวาว 

๑๐. การแข่งขันตอบปัญหา วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 
 



~ ๔ ~ 

 

รายการ/กิจกรรม ระดับชั้น จ านวน 
ผู้แข่งขัน 

เวลา สถานที/่ 
ชื่อห้องแข่งขัน 

๑๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง B1 
ชื่อห้อง รสสุคนธ์ 

๑๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

๑๓. การแข่งขันตอบปัญหา ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ม.ต้น ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

ห้อง B2 
ชื่อห้อง เบญจมาศ 

๑๔. การแข่งขันตอบปัญหา ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ม.ปลาย ๑๔ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. 
       ๒.๐๐ ชม. 

รวมผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการทั้งสิ้น ๑,๐๙๒ รูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


