ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ครั้งที่ ๑๑ปีการศึกษา ๒๕๖๑
“๔๗ ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา”
โดย กองพุทธศาสนศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกับ สานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕
วันที่ ๕-๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน ตาบลต้นธง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
อาคารหอประชุมใหญ่
พิธีเปิด : หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญญ
ฺ มหาเถร)
: บริเวณชั้น ๒ ในหอประชุมใหญ่ แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ม.ต้น+ปลาย เวลา ๐๙.๐๐ น.)
: บริเวณชั้น ๒ นอกหอประชุมใหญ่ แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ (ม.ต้น+ปลาย เวลา ๐๙.๐๐ น.)
: บริเวณชั้น ๑ แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ม.ต้น+ปลาย เวลา ๐๙.๐๐ น.)
: แข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ (ทีม) (เวลา 9.00-๑๒.๐๐ น.)
: แข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น (เวลา ๐๙.๐๐ น.)
: แข่งขันจัดสวนสวนแก้ว ม.ปลาย (เวลา ๐๙.๐๐ น.)
อาคารสานักงาน
: ห้องเทียรเตอร์ (ห้องประชุมพระเทพรัตนนายก) แข่งขันกระทู้ธรรม ตรี โท เอก (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
: ห้องคอมพิวเตอร์ แข่งขันบรรยายธรรมภาษาไทย ม.ต้น (๙.๐๐ น.) ม.ปลาย (๑๓.๐๐ น.)
: อาคารสานักงาน ชั้น ๑ (ห้องรับรองคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมทักษะ)
อาคาร ๑ ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน : กองอานวยการคณะทางาน/คณะกรรมการตรวจข้อสอบ

แผนผัง/ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน ตาบลต้นธง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
อาคารเรียน 1

ชั้น ๒

ห้อง
๒01

ห้อง
๒02

ห้อง
๒03

เขียนเรียงความ ตอบปัญหา ๘ วาดภาพลายเส้น
ม.ต้น
กลุ่ม ม.ปลาย
ม.ต้น
(0๙.๐๐ น.)
(0๙.๐๐ น.)
(0๙.๐๐น.)

ห้อง
๒04

ห้อง
๒05

ห้อง
๒06

ห้อง
๒08

วาดภาพ
ระบายสี
ม.ปลาย
(0๙.๐๐น.)

ห้อง
ประชุม
เล็ก

ห้องประชุมฯ
บรรยายธรรม
อังกฤษ ม.ต้น
(0๙.๐๐น.)
บรรยายธรรม
อังกฤษ ม.ปลาย
(๑๓.๐๐น.)

ตอบปัญหาคณิตฯ
ม.ต้น
(0๙.๐๐ น.)

ห้อง
106

ห้อง
108

ตอบปัญหาวิทย์ ตอบปัญหาบาลี เขียนเรียงความ
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ปลาย
(๑๓.๐๐ น.)
(๑๓.๐๐ น.)
(๑๓.๐๐น.)

ชั้น ๑

ห้อง
101

ห้อง
102

ห้อง
103

ห้อง
104

ห้องอาเซียนฯ
- กองอานวยการ
- กรรมการตรวจ

บริเวณหน้าอาคารเรียน ๑
แข่งขันกิจกรรมประติมากรรม ม.ต้น (เวลา 09.00-๑๒.๐๐ น.)

ห้อง
105

ตอบปัญหา ๘
กลุ่ม ม.ต้น
(๑๓.๐๐ น.)

อาคารเรียน ๒
ชั้น ๓

ห้อง ๓01 ห้อง ๓02
ห้อง ๓03
ห้อง ๓04
ห้อง ๓05
ห้อง ๓07
ห้องประชุมเจ้าคุณดารารัตน์ จ๋ารธรรมใบลาน คัดลายมือภาษาล้านนา เขียนไทยเป็นล้านนาฯ ตอบปัญหาสุขศึกษา
(0๙.๐๐ น.)
(0๙.๐๐น.)
(0๙.๐๐ น.)
ม.ต้น (0๙.๐๐ น.)
ณ ลาพูน
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
ม.ต้นและ ม.ปลาย
(๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.)

ชั้น ๒

ห้อง ๒01

ตอบปัญหาการ
งาน ม.ต้น
(๑๓.๐๐ น.)

ห้อง ๒02

ตอบปัญหาศิลปะ
ม.ปลาย
(๑๓.๐๐ น.)

ตอบปัญหาอังกฤษ
ม.ปลาย
(๑๓.๐๐ น.)

ห้อง ๒03

ห้อง ๒04

ห้อง ๒06

ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา
ตอบปัญหาภาษาไทย ตอบปัญหาคณิตฯ
ตอบปัญหาสังคมฯ
ม.ปลาย (0๙.๐๐ น.)
ม.ต้น (0๙.๐๐ น.) ม.ปลาย (0๙.๐๐ น.)
ม.ต้น (0๙.๐๐ น.)
ตอบปัญหาภาษาไทย ตอบปัญหาสังคมฯ ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ตอบปัญหาสุขศึกษา
ม.ต้น (๑๓.๐๐ น.)
ม.ปลาย (๑๓.๐๐ น.) ม.ปลาย (๑๓.๐๐ น.)
ม.ปลาย (๑๓.๐๐ น.)

ชั้น ๑

ตอบปัญหาวิทย์
ม.ปลาย
(๑๓.๐๐น.)
ห้องคอมพิวเตอร์
ตัดต่อหนังสั้น
๑๑.๑๐ -๑๔.๐๐

ห้อง 102

ห้อง 103

ห้อง 104

ห้อง 106

คัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น
(0๙.๐๐ น.)
ตอบปัญหาศิลปะ
ม.ต้น (๑๓.๐๐ น.)

คัดลายมือภาษาไทย
ม.ปลาย (0๙.๐๐ น.)
ตอบปัญหาการงานฯ
ม.ปลาย (๑๓.๐๐น.)

แต่งกลอนสด
ม.ต้น (0๙.๐๐ น.)
ตอบปัญหาอังกฤษ
ม.ต้น (๑๓.๐๐ น.)

แต่งกลอนสด
ม.ปลาย (0๙.๐๐ น.)
ตอบปัญหาบาลี
ม.ปลาย (๑๓.๐๐ น.)

บริเวณหน้าอาคารเรียน ๒
แข่งขันกิจกรรมประติมากรรม ม.ปลาย (เวลา 09.00-๑๒.๐๐ น.)

