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ระเบียบการประกวด 

โครงการประกวดขับรองสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา 

ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

มูลนิธิ ดร.ทัศนีย ไผทฉันท รวมกับองคกรภาคีเครือขายจัดโครงการประกวดขับรองสรภัญญะสรรเสริญคุณ

พระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือใหนักเรียนผู เปนอนาคตของ

ประเทศชาติ ไดตระหนักซาบซ้ึงถึงคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา และเพ่ือใหโครงการดําเนินไปโดยความ

เรียบรอยดีงาม เกิดเปนคุณประโยชนแกสวนรวม จึงไดกําหนดหลักเกณฑการประกวดไวดังนี้  

๑. คุณสมบัติของนักเรียนผูประกวด 

๑.๑ เปนนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด ไมจํากัดชั้น ไมจํากัดเพศ  

๑.๒  เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันท่ีสงเขาประกวด  

๑.๓ แตงชุดนักเรียนของสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดเขาประกวด  

๒. หลักเกณฑ วันเวลา และสถานท่ีประกวด 

๒.๑ สงเขาประกวดไดโรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน และใหมีสํารองไดไมเกิน ๒ คน โดยกรอก

รายละเอียดของทีมและรายชื่อผูเขาประกวดไดทางกูเก้ิลฟอรมตามคิวอารโคดนี้  

๒.๒  บทท่ีใชในการแขงขันมี ๒ บท คือ มาลาพวงดอกไม และคุณบิดามารดา  

ตามเนื้อหาท่ีสงมาพรอมนี้ สวนตัวอยางทํานอง สามารถเขาไปดาวนโหลดไดในเว็บไซต 

วัดพระปฐมเจดียฯ ตามลิงคนี้ www.watphrapathomchedi.com โดยผูเขาประกวดจะฝกฝนตามตัวอยางหรือจะใช

ทํานองอ่ืนก็ได ท้ังนี้ การใหคะแนนอยูท่ีดุลยพินิจของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ 

๒.๓  การประกวดรอบแรก ใหแตละโรงเรียนดําเนินการบันทึกการขับรองสรภัญญะเปนไฟลวีดีโอ MP4 

ขนาด 720p (720 X 1280 พิกเซล : 30 fps) ระบบเสียงตั้งเปนอัตโนมัติ ตั้งชื่อไฟล: ช่ือสถานศึกษาตามดวยคําวา

สรภัญญะ62 ตัวอยางเชน “โรงเรียนวัดพระปฐมเจดียสรภัญญะ62” จากนั้นใหอัพโหลดไฟลข้ึนระบบยูทูบ 

(YouTube) แลวคัดลอกลงิคสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) ตามภาค ดังนี้ 

ภาคกลาง: sorraphanya.klang@gmail.com  

ภาคเหนือ : sorraphanya.nuer@gmail.com 

ภาคอีสาน : sorraphanya.isan@gmail.com 

ภาคใต : sorraphanya.tai@gmail.com 

ท้ังนี้ ภายในวันท่ี ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

mailto:Sorraphanya.nuer@gmail.com
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๒.๔  หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาเขากลุมไลน ตามรหัสคิวอารโคดนี้  

๒.๕  รอบชิงชนะเลิศ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลว จะคัดเลือกทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดจาก ๔ ภาคของ

ประเทศไทย ภาคละ ๓ ทีม รวมเปน ๑๒ ทีม เขาสูรอบชิงชนะเลิศ โดยจะแจงใหทีมท่ีเขารอบทราบทางโทรศัพทและ

หนังสือแจงอยางเปนทางการ พรอมท้ังประกาศทางเว็บไซตของวัดพระปฐมเจดีย  www.watphrapathomchedi.com 

๒.๖  การประกวดรอบชิงชนะเลิศ กําหนดจัดในวันท่ี ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ 

น. เปนตนไป มีกําหนดการโดยสังเขป ดังนี้  

เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปดโครงการ  ณ ศาลากองอํานวยการองคพระปฐมเจดีย  

เวลา ๐๙.๓๐ น.  เริ่มทําการประกวดขับรองสรภัญญะฯ  

เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีมอบโลเกียรติคุณ ทุนการศึกษา เกียรติบัตร และปดโครงการ 

ณ ศาลากองอํานวยการ องคพระปฐมเจดีย 

๓. ข้ันตอนและวิธีการประกวด 

 ๓.๑  สําหรบัการประกวดรอบแรก (รอบคัดเลือก/โดยบันทึกวีดีโอ) ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

 นักเรียนท้ัง ๑๐ คน  นั่งหนาโตะหมูบูชาหรือหนาพระพุทธรูป  กราบเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง แลวจึงบูชา

พระ  ไหวพระ พรอมกัน ดังนี้ 

    อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  อะภิปูชะยามิ 

    อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ 

อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ 

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 

  สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม    ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 

  สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) 

 หัวหนาข้ึนวา “หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส” ท้ังหมดรับพรอม

กันวา “นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ” (๓ จบ) จบแลวไหวพรอมกันหนึ่งครั้ง ท้ังหมดหัน

หนาไปหรือลุกไปนั่งหนากลองบันทึกภาพ (หามนั่งหันหลังใหโตะหมูบูชาหรือพระพุทธรูป) ไหวหนึ่งครั้ง ประกาศชื่อ

โรงเรียน อําเภอ และจังหวัด   แลวเริ่มขับรองสรภัญญะบทมาลาพวงดอกไม  จบแลวหยุดประมาณ ๑๐ วินาที จึงขับ

รองบทบูชาคุณบิดามารดา (ตลอดการขับรองหามดูคูมือ) จบแลวไหวหนึ่งครั้ง เสร็จสิ้นการบันทึกวีดีโอ 

 จากนั้นใหดําเนินการอัพโหลดไฟลเขาสูระบบยูทูบและจัดสงลิงคเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาตาม

หลักเกณฑการประกวดรอบแรก (ดังรายละเอียดในขอ ๒.๓ และ ๒.๔)  
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 ๓.๒ สําหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ องคพระปฐมเจดีย สถานท่ีท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 นักเรียนท้ัง ๑๐ คน นั่งหนาโตะหมูบูชา กราบเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง บูชาพระ ไหวพระ พรอมกัน ดังนี้ 

    อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  อะภิปูชะยามิ 

    อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ 

อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ 

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 

  สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม    ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 

  สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) 

 หัวหนาข้ึนวา “หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส” ท้ังหมดรับพรอม

กันวา “นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ” (๓ จบ) จบแลว ไหวพรอมกันหนึ่งครั้ง ท้ังหมด

ลุกไปนั่งกลางเวที หันหนามาทางคณะกรรมการ ไหวคณะกรรมการหนึ่งครั้ง ไมตองแนะนําตนเอง ไมตองแนะนํา

โรงเรียน เริ่มขับรองสรภัญญะบทมาลาพวงดอกไม จบแลวหยุดประมาณ ๑๐ วินาที จึงขับรองบทบูชาคุณบิดามารดา 

(ตลอดการขับรอง หามดูคูมือ) จบแลวไหวหนึ่งครั้ง เสร็จสิ้นข้ันตอนการประกวด 

๔. คะแนน 

๔.๑ บูชาพระ ไหวพระ กราบเบญจางคประดิษฐ มารยาทไทย การไหวท่ีถูกตอง นุมนวล 

 และพรอมเพรียง ๑๐ คะแนน  

๔.๒ ความไพเราะของน้ําเสียง จังหวะ ทวงทํานอง และอารมณของผูประกวด ๕๐ คะแนน  

๔.๓ ความพรอมเพรียงในการขับรองสรภัญญะ ๒๐ คะแนน  

๔.๔ ความถูกตองชัดเจนของอักขระ ๑๕ คะแนน  

๔.๕ การแตงกายสุภาพเรียบรอย ๕ คะแนน  

๔.๖ คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ 

๕. รางวัล 

 ๕.๑ ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  ๑๕,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัล 

๕.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑  ทุนการศึกษา  ๑๓,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัล 

๕.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒  ทุนการศึกษา  ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัล 

๕.๔ ชมเชยอันดับ ๑ - ๔  ทุนการศึกษา    ๕,๐๐๐ บาท พรอมโลรางวัล 

๕.๕ ทุกทีมท่ีไดเขารอบชิงชนะเลิศ คาพาหนะ ๕,๐๐๐ บาท พรอมประกาศเกียรติคุณ 

ท้ังนี้  ทุกรางวัลมีเกียรติบัตรมอบใหเปนรายบุคคลและมีเกียรติบัตรสําหรับครูผูฝกสอนหรือผูนํานักเรียนเขา

ประกวด แตละโรงเรียนไมเกิน ๒ ทาน รวมท้ังนักเรียนผูเปนตัวสํารอง จํานวน ๒ คน มีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตรดวย 
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๖. หมายเหตุ 

๑.  สําหรับโรงเรียนท่ีสงประกวด แตไมไดรับคัดเลือกเขาประกวดในรอบชิงชนะเลิศ สามารถดาวนโหลด

เกียรติบัตรไดในเว็บไซตของวัดพระปฐมเจดีย www.watphrapathomchedi.com  เฉพาะโรงเรียนท่ีไดฝกนักเรียน

และสงไฟลเขารวมประกวดเทานั้น มอบใหนักเรียนผูเขาประกวดท้ัง ๑๐ คน และสํารองอีก ๒ คน รวม ๑๒ คน และ

ครผููฝกสอนมีสิทธิ์ไดรับเกียรติบัตร จํานวน ๒ ทาน 

๒.  คณะกรรมการมิไดมุงท่ีจะยกยองโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง เพ่ือใหมีชื่อเสียงจากการประกวดครั้งนี้ แต

เปาหมายสําคัญ คือ ตองการใหลูกหลานนักเรียนท่ัวประเทศไทย ไดฝกทองพรรณนาคุณพระรัตนตรัยและพระคุณ

บิดามารดา  จะไดมีใจกตัญู มีกายกตเวที ออนนอมถอมตน  สวนรางวัลเปนเพียงแรงจูงใจใหนักเรียนไดมุงม่ัน

พรรณนาฝกซอมบอย ๆ ซํ้า ๆ อีกท้ังกรรมการตัดสินก็มีหลายทาน  แตละทานมีความรูมีความยุติธรรม  และท่ีสําคัญ

ทานมีความเสียสละมาตัดสินใหคะแนน  แลวเอาคะแนนของแตละทานมารวมกัน  ดังนั้น หากผลการตัดสินไมเปน

ดังท่ีผูเขาประกวดคาดหวัง ขอความกรุณาคุณครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจ สรางเสริมคานิยมท่ีดีงาม ความมีน้ําใจ

นักกีฬา และใหเกียรติคณะกรรมการตัดสิน อยาไดตําหนิหรือประทวง อันจะเปนการปลูกฝงความคิดท่ีวา “ทีมเราขับ

รองดี  เพราะอะไรจึงไมชนะ” แตควรสอนใหลูกหลานของพวกเรามีใจมุทิตา ฝกชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของผูอ่ืน 

หากไดรางวัลตามท่ีคาดหวัง ดีใจได ภูมิใจได แตอยาดูถูกผูอ่ืน ใหพิจารณาวา ความดีในบทสรภัญญะท่ีเราใชประกวด 

มีอยูในจิตใจในการกระทําของเรามากนอยเพียงใด  หากยังไมมีหรือมีไมมากก็ใหพัฒนาใหเกิดใหมีและใหมีเพ่ิมข้ึน 

ลําพังคณะกรรมการดําเนินงาน  ไมสามารถทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จได  โรงเรียนท้ังหลายและลูก ๆ 

นักเรียนผูเขารวมโครงการเปนผูมีความสําคัญอยางยิ่ง  ท่ีจะทําใหโครงการประสบความสําเร็จอยางแทจริง 

http://www.watphrapathomchedi.com/

