
ผังห้องแข่งขันทักษะวิชาการ  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ 5  ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ณ  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   

(พิธีเปิดบนพระวิหารหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวง  เวลา 09.00 น.)   
------------------------------------------------------------------------- 

 อาคารโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่  ตึก 4 ชั้น  (กิจกรรมแข่งขันในภาคเช้า  เริ่มแข่งขันเวลา  09.00 น.) 
 

ชั้น 
4 

ห้อง 241-242 
แข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ระดับ ม.ต้น 

เริ่มเวลา 09.00 น.  

ห้อง 243-244 
แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม joomla  

(รวม ระดับ ม.ต้น/ปลาย) 
เริ่มเวลา 09.00 น.  

ห้อง 244-245 
แข่งขันตอบปัญหาศิลปะ ระดับ ม.ปลาย 

เริ่มเวลา 09.00 น.  
แข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ระดับ ม.ปลาย 

เริ่มเวลา 09.00 น.  
แข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพฯ ระดับ ม.ปลาย  

เริ่มเวลา 09.00 น. 

ชั้น 
3 

ห้อง 231 
แข่งขันตอบปัญหาพุทธศาสนา 

ระดับ ม.ต้น 
เริ่มเวลา 09.00 น.  

ห้อง 232 
แข่งขันตอบปัญหาพุทธศาสนา 

ระดับ ม.ปลาย 
เริ่มเวลา 09.00 น.  

ห้อง 233 
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาฯ  

ระดับ ม.ต้น 
เริ่มเวลา 09.00 น.  

 

ห้อง 234 
แข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี  

ระดับ ม.ต้น 
เริ่มเวลา 09.00 น.  

ห้อง 235 
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาฯ 

ระดับ ม.ปลาย 
เริ่มเวลา 09.00 น. 

ชั้น 
2 

ห้อง 221 
แข่งขันตอบคณิตศาสตร์  

ระดับ ม.ต้น 
เริ่มเวลา 09.00 น. 

ห้อง 222 
แข่งขันแต่งกลอนสด   

ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
เริ่มเวลา 09.00 น. 

ห้อง 233 
แข่งขันตอบปัญหาการงาน

อาชีพฯ  ระดับ ม.ต้น 
เริ่มเวลา 09.00 น.  

 

ห้อง 224 
แข่งขันบรรยายธรรมภาค
ภาษาไทย ระดับ ม.ต้น 

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ห้อง 225 
แข่งขันบรรยายธรรมภาค
ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น 

เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ชั้น 
1 

ห้อง 211 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

(กรรมการตรวจข้อสอบ) 

ห้อง 212 
ห้องปฏิรูป 

(กรรมการโครงงาน) 

ห้อง 212 
ห้องกลุ่มงาน

วิชาการ 

ห้อง 213 
ห้องกลุ่มงาน
งบประมาณฯ 

ห้อง 213 
ห้องกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

ห้อง 214 
ห้องส านักงานครุศาสตร ์มจร.  

วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ห้อง 215 
ห้องพยาบาล 

มจร. 

ห้อง 215 
ห้องสถานีวิทยุ 

มจร. 
 

ห้อง 217 
ห้องประชุม “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

(กองอ านวยการกลาง/กรรมการตรวจข้อสอบ) 
ทางเข้าอาคาร 

ห้อง 216 
ห้องผู้อ านวยการ 

(รับรองแขก) 

ทางข้ึน
บันได 

ทางเข้า
อาคาร 

บริเวณหน้าอาคารฝั่งคณะครุศาสตร์ มจร. 

 
 
 



     อาคารโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่  ตึก 4 ขั้น  (กิจกรรมแข่งขันในภาคบ่าย  เริ่มแข่งขันเวลา  12.30 น.) 
 

ชั้น 
4 

ห้อง 241-242 
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  

เริ่มเวลา 12.30 น.  

ห้อง 243-244 
แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม joomla  

(รวม ระดับ ม.ต้น/ปลาย) 
ต่อจากภาคเช้า 

ห้อง 244-245 
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 

เริ่มเวลา 12.30 น.  
 แข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี ระดับ ม.ปลาย 

เริ่มเวลา 12.30 น.  

ชั้น 
3 

ห้อง 231 
แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  

ระดับ ม.ต้น 
เริ่มเวลา 12.30 น. 

 

ห้อง 232 
แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  

ระดับ ม.ปลาย 
เริ่มเวลา 12.30 น. 

ห้อง 233 
แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา  

ระดับ ม.ต้น 
เริ่มเวลา 12.30 น. 

ห้อง 234 
แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  

ระดับ ม.ปลาย 
เริ่มเวลา 12.30 น. 

ห้อง 235 
แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  

ระดับ ม.ปลาย  
เริ่มเวลา 12.30 น. 

ชั้น 
2 

ห้อง 221 
แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  

ระดับ ม.ต้น  
เริ่มเวลา 12.30 น.  

ห้อง 222 
แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 

ระดับ ม.ปลาย 
เริ่มเวลา 12.30 น. 

ห้อง 223 
แข่งขันตอบปัญหาศิลปะ 

ระดับ ม.ต้น 
เริ่มเวลา 12.30 น. 

 

ห้อง 224 
แข่งขันบรรยายธรรมภาค
ภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย 

เริ่มเวลา 12.30 น.  

ห้อง 225 
แข่งขันบรรยายธรรมภาค

ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย 
เริ่มเวลา 12.30 น.  

ชั้น 
1 

ห้อง 211 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

(กรรมการตรวจข้อสอบ) 

ห้อง 212 
ห้องปฏิรูป 

(กรรมการโครงงาน) 

ห้อง 212 
ห้องกลุ่ม

งาน
วิชาการ 

ห้อง 213 
ห้องกลุ่มงาน
งบประมาณฯ 

ห้อง 213 
ห้องกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

ห้อง 214 
ห้องส านักงานครุศาสตร ์
มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ห้อง 215 
ห้องพยาบาล 

มจร. 

ห้อง 215 
ห้องสถานีวิทยุ 

มจร. 

 

ห้อง 217 
ห้องประชุม “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

(กองอ านวยการกลาง/กรรมการตรวจข้อสอบ) 
ทางเข้าอาคาร 

ห้อง 216 
ห้องผู้อ านวยการ 

(รับรองแขก) 

ทางข้ึน
บันได 

ทางเข้าอาคาร 
 

บริเวณหน้าอาคารฝั่งคณะครุศาสตร์ มจร. 
 

 
 
 
 



อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  ตึก 3 ชัน้  (กิจกรรมแข่งขันในภาคเช้า  เริม่แข่งขันเวลา  09.00 น.) 
 

ชั้น 3 

ห้อง 131 (ห้องประชุม มจร.) 
แข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรม 

เร่ิมเวลา 09.00 น.  

ห้อง 132 
แข่งขันเขียนเรียงความ 

ระดับ ม.ต้น  
เร่ิมเวลา 09.00 น.  

ห้อง 133 
แข่งขันเขียนเรียงความ 

ระดับ ม.ปลาย  
เร่ิมเวลา 09.00 น. 

ห้อง 134 
แข่งขันคัดลายมือไทย 

ระดับ ม.ต้น  
เร่ิมเวลา 09.00 น.  

ห้อง 135 
แข่งขันคัดลายมือไทย 

ระดับ ม.ปลาย 
เร่ิมเวลา 09.00 น.  ม.ต้น 

แต่ง 
น.ธ.ตร ี

ม.ต้น 
แต่ง 

น.ธ.โท 

ม.ปลาย 
แต่ง 

น.ธ.เอก 

ชั้น 2 ห้องเรียน  มจร.   วิทยาเชียงใหม ่
ชั้น 1 ส านักงาน มจร.วิทยาเชียงใหม่ 

 

หมายเหตุ :  กิจกรรมทีแ่ข่งขันบริเวณลานกลางแจ้ง  ประกอบด้วย  
 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ (รวม ม.ต้น/ปลาย) ,การจัดสวนแบบชื้น,การจัดสวนแก้ว แข่งขัน  ณ  บริเวณหน้าห้องสมุด มจร. เวลา  09.00 น.  
 ประกวดหนังสือเลม่เล็ก (รวม ม.ต้น/ปลาย)  แข่งขันบริเวณลานทิศเหนือข้างพระอุโบสถ  เวลา  09.00   
 โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทดลอง, ประดิษฐ์, ส ารวจ)  ม.ต้น, ม.ปลาย  แข่งขนับริเวณลานทิศใต้พระวิหารหลวง  เวลา  09.00 น.   
 วาดภาพแนวพุทธศิลป์  ม.ต้น, ม.ปลาย  แข่งขันในศาลาสุคันธศีล  เวลา  09.00 น.  
 ประติมากรรมลอยตัว (รวม ม.ต้น/ปลาย) แข่งขันบริเวณลานข้างทางเข้า-ออก อาคาร มจร.1 วิทยาเขตเชียงใหม่ เวลา 9.00 น. 
 ครูคฤหัสถ์รับประทานอาหารกลางวันบริเวณหน้าอาคารช้อยนันทาภิวัฒน์ ครูบรรพชิตฉันภัตตาหารในศาลาปฏิบัติธรรม  
 สอบถามสถานที่แข่งขันได้ที่ พระมหาสมเกียรติ สริิอรุโณ  เบอร์โทร 081 796 2463 
 


