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ระเบียบการประกวด (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
โครงการประกวดขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา 

ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

มูลนิธิ ดร.ทัศนีย์ ไผทฉันท์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือให้นักเรียนผู้เป็นอนาคตของ
ประเทศชาติ ได้ตระหนักซาบซึ้งถึงคุณพระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา และเพ่ือให้โครงการด าเนินไปโดยความ
เรียบร้อยดีงาม เกิดเป็นคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม จึงได้ก าหนดหลักเกณฑก์ารประกวดไว้ดังนี้  

๑. คุณสมบัติของนักเรียนผู้ประกวด 
๑.๑ เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด ไม่จ ากัดชั้น ไม่จ ากัดเพศ  
๑.๒  เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันที่ส่งเข้าประกวด  
๑.๓ แต่งชุดนักเรียนของสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดเข้าประกวด  

๒. หลักเกณฑ์ วันเวลา และสถานที่ประกวด 
๒.๑  การสมัครเข้าประกวด สามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ละ ๑๐ คน 

และให้มีส ารองได้ไม่เกิน ๒ คน โดยกรอกรายละเอียดการสมัครได้ทางกูเกิ้ลฟอร์มตามคิวอาร์โค้ดนี้  
๒.๒  บทที่ใช้ในการแข่งขัน มี ๒ บท คอื มาลาพวงดอกไม้ และคุณบิดามารดาตามเนื้อหา 

ที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่วนตัวอย่างท านอง สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ 
วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ตามลิงค์นี้ www.watphrapathomchedi.com โดยผู้เข้าประกวดจะฝึกตามตัวอย่างหรือจะใช้
ท านองอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ การให้คะแนนอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 

๒.๓  การประกวดรอบแรก : ให้บันทึกการขับร้องสรภัญญะเป็นไฟล์วีดีโอ MP4 ขนาด 720p (720 X 1280 
พิกเซล : 30 fps) ระบบเสียงตั้งเป็นอัตโนมัติ ตั้งชื่อไฟล์: ชื่อสถานศึกษาตามด้วยค าว่าสรภัญญะ62 ตัวอย่างเช่น 
“โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์สรภัญญะ62” จากนั้นให้อัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบยูทูบ (YouTube) แล้วคัดลอกลิงค์ส่งทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามภาค ดังนี้ 

ภาคกลาง: sorraphanya.klang@gmail.com  
ภาคเหนือ : sorraphanya.nuer@gmail.com 
ภาคอีสาน : sorraphanya.isan@gmail.com 
ภาคใต้ : sorraphanya.tai@gmail.com 

 ทั้งนี้  วันสุดท้ายของการส่งผลงาน คือ ภายในวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยทางคณะกรรมการ
จะตัดสินผลงานระดับภาค และประกาศผลรอบแรก ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  สามารถตรวจสอบผลการ
ประกวดได้ที่ เว็บไซต์ของวัดพระปฐมเจดีย์  www.watphrapathomchedi.com , เว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม www.cul.npru.ac.th ,  เพจ “โครงการประกวดสรภัญญะ ๒๕๖๒” 
และกลุ่มไลน์การประกวด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้ากลุ่มไลน์ตามคิวอาร์โค้ดนี้ 
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อนึ่ง  เนื่องจากโครงการนี้  เป็นการประกวดระดับประเทศ  แต่ยังมีโรงเรียนส่งเข้าประกวดจ านวนน้อย  
คณะกรรมการจึงมีมติขยายเวลาในการรับสมัครเข้าประกวดออกไป  จากเดิมภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็น  วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนที่ยังไม่ทราบข่าวสารการประกวด ได้มีโอกาสเข้าร่วม
อย่างทั่วถึงมากขึ้น แต่เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่โรงเรียนที่ให้ความส าคัญสมัครเข้าร่วมโครงการมาก่อนวันที่ ๗ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒  (๖๗ โรงเรียน)  คณะกรรมการจึงเพ่ิมรางวัลขวัญใจมหาชนขึ้นอีก ๓ รางวัล โดยพิจารณาจากยอดการ
แชร์คลิปวีดีโอหน้าเพจ “โครงการประกวดสรภัญญะ ๒๕๖๒”  โรงเรียนที่มียอดการแชร์มากที่สุด ๓ อันดับ  จะได้รับ
รางวัลเป็นทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และค่าพาหนะอีก ๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือน านักเรียน
ผู้เข้าประกวดเดินทางมารับรางวัลที่องค์พระปฐมเจดีย์  ในวันที่  ๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งโรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับ
รางวัลขวัญใจมหาชนนี้  ต้องไม่ใช่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ทั้งนี้  เพ่ือต้องการกระจาย
รางวัลเป็นขวัญก าลังใจแก่โรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น  และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนต่าง ๆ  ให้กระจายสู่
สังคมกว้างขวางยิ่งขึ้น 

๒.๔  การประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดจาก ๔ 
ภาคของประเทศไทย ภาคละ ๓ ทีม รวมเป็น ๑๒ ทีม เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะแจ้งให้ทีมที่เข้ารอบทราบทาง
โทรศัพท์และประกาศทางเว็บไซต์ของวัดพระปฐมเจดีย์  www.watphrapathomchedi.com  และช่องทางอ่ืน ๆ 
ดังกล่าวแล้วใน ข้อ ๒.๓   หากภาคใดมีโรงเรียนส่งเข้าประกวดน้อย  สัดส่วนโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิง
ชนะเลิศอาจจะแบ่งให้ภาคอ่ืนตามดุลพินิจของคณะกรรมการ 

๒.๕  ก าหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็น
ต้นไป มีก าหนดการโดยสังเขป ดังนี้  

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการ  ณ ศาลากองอ านวยการองค์พระปฐมเจดีย์  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เริ่มท าการประกวดขับร้องสรภัญญะฯ  
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีมอบโล่เกียรติคุณ ทุนการศึกษา เกียรติบัตร และปิดโครงการ 

 ณ ศาลากองอ านวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ 
 
 
 
 

๓. ขั้นตอนและวิธีการประกวด 
 ๓.๑  การประกวดรอบแรก (รอบคัดเลือก/โดยบันทึกวีดีโอ) ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 นักเรียนทั้ง ๑๐ คน  นั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาหรือหน้าพระพุทธรูป  กราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วจึงบูชา
พระ  ไหว้พระ พร้อมกัน ดังนี้ 
    อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  อะภิปูชะยามิ 
    อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ 

อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ 
  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 
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  สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม    ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) 
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) 
 หัวหน้าขึ้นว่า “หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส” ทั้งหมดรับพร้อม
กันว่า “นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ” (๓ จบ) จบแล้วไหว้พร้อมกันหนึ่งครั้ง ทั้งหมดหัน
หน้าไปหรือลุกไปนั่งหน้ากล้องบันทึกภาพ (ห้ามนั่งหันหลังให้โต๊ะหมู่บูชาหรือพระพุทธรูป) ไหว้หนึ่งครั้ง ประกาศชื่อ
โรงเรียน อ าเภอ และจังหวัด   แล้วเริ่มขับร้องสรภัญญะบทมาลาพวงดอกไม้  จบแล้วหยุดประมาณ ๑๐ วินาที จึงขับ
ร้องบทบูชาคุณบิดามารดา (ตลอดการขับร้องห้ามดูคู่มือ) จบแล้วไหว้หนึ่งครั้ง เสร็จสิ้นการบันทึกวีดีโอ 
 จากนั้นให้ด าเนินการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบยูทูบและจัดส่งลิงค์เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประกวดรอบแรก (ดังรายละเอียดในข้อ ๒.๓)  
 ๓.๒ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ สถานที่ที่คณะกรรมการก าหนด 
 นักเรียนทั้ง ๑๐ คน นั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชา กราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง บูชาพระ ไหว้พระ พร้อมกัน 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) 
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) 
 หัวหน้าขึ้นว่า “หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส” ทั้งหมดรับพร้อม
กันว่า “นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ” (๓ จบ) จบแล้ว ไหว้พร้อมกันหนึ่งครั้ง ทั้งหมด
ลุกไปนั่งกลางเวที หันหน้ามาทางคณะกรรมการ ไหว้คณะกรรมการหนึ่งครั้ง ไม่ต้องแนะน าตนเอง ไม่ต้องแนะน า
โรงเรียน เริ่มขับร้องสรภัญญะบทมาลาพวงดอกไม้ จบแล้วหยุดประมาณ ๑๐ วินาที จึงขับร้องบทบูชาคุณบิดามารดา 
(ตลอดการขับร้อง ห้ามดูคู่มือ) จบแล้วไหว้หนึ่งครั้ง เสร็จสิ้นขั้นตอนการประกวด 

๔. คะแนน 
๔.๑ บูชาพระ ไหว้พระ กราบเบญจางคประดิษฐ์ มารยาทไทย การไหว้ที่ถูกต้อง นุ่มนวล 
 และพร้อมเพรียง ๑๐ คะแนน  
๔.๒ ความไพเราะของน้ าเสียง จังหวะ ท่วงท านอง และอารมณ์ของผู้ประกวด ๕๐ คะแนน  
๔.๓ ความพร้อมเพรียงในการขับร้องสรภัญญะ ๒๐ คะแนน  
๔.๔ ความถูกต้องชัดเจนของอักขระ ๑๕ คะแนน  
๔.๕ การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ๕ คะแนน  
๔.๖ ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ 

๕. รางวัล 
 ๕.๑ ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล   

๕.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑  ทุนการศึกษา ๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล 
๕.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒  ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล 
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๕.๔ ชมเชยอันดับ ๑ – ๙ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล 
๕.๕ รางวัลขวัญใจมหาชน ๓ รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท (ไม่มีโล่รางวัล)  
๕.๖ ทุกทีมท่ีได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ค่าพาหนะ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 
ทั้งนี้  ทุกรางวัลมีเกียรติบัตรมอบให้เป็นรายบุคคลและมีเกียรติบัตรส าหรับครูผู้ฝึกสอนหรือผู้น านักเรียนเข้า

ประกวด แต่ละโรงเรียนไม่เกิน ๒ ท่าน รวมทั้งนักเรียนผู้เป็นตัวส ารอง จ านวน ๒ คน มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรด้วย 

๖. หมายเหตุ 
๑.  ส าหรับโรงเรียนที่สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด  แต่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ  

คณะกรรมการจะจัดส่งเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการเพ่ือมอบให้นักเรียนผู้เข้าประกวดทั้ง ๑๐ คน และส ารองอีก ๒ 
คน รวม ๑๒ คน และครูผู้ฝึกสอนมีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตร จ านวน ๒ ท่าน ตามท่ีอยู่ที่ปรากฎในรายละเอียดการสมัคร 

๒.  คณะกรรมการมิได้มุ่งที่จะยกย่องโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง เพ่ือให้มีชื่อเสียงจากการประกวดครั้งนี้ แต่
เป้าหมายส าคัญ คือ ต้องการให้ลูกหลานนักเรียนทั่วประเทศไทย ได้ฝึกท่องพรรณนาคุณพระรัตนตรัยและพระคุณ
บิดามารดา  จะได้มีใจกตัญญู มีกายกตเวที อ่อนน้อมถ่อมตน  ส่วนรางวัลเป็นเพียงแรงจูงใจให้นักเรียนได้มุ่งมั่น
พรรณนาฝึกซ้อมบ่อย ๆ ซ้ า ๆ อีกทั้งกรรมการตัดสินก็มีหลายท่าน  แต่ละท่านมีความรู้มีความยุติธรรม  และที่ส าคัญ
ท่านมีความเสียสละมาตัดสินให้คะแนน  แล้วเอาคะแนนของแต่ละท่านมารวมกัน  ดังนั้น หากผลการตัดสินไม่เป็น
ดังที่ผู้เข้าประกวดคาดหวัง ขอความกรุณาคุณครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ สร้างเสริมค่านิยมที่ดีงาม ความมีน้ าใจ
นักกีฬา และให้เกียรติคณะกรรมการตัดสิน อย่าได้ต าหนิหรือประท้วง อันจะเป็นการปลูกฝังความคิดที่ว่า “ทีมเราขับ
ร้องดี  เพราะอะไรจึงไม่ชนะ” แต่ควรสอนให้ลูกหลานของพวกเรามีใจมุทิตา ฝึกชื่นชมยินดีกับความส าเร็จของผู้อ่ืน 
หากได้รางวัลตามที่คาดหวัง ดีใจได้ ภูมิใจได้ แต่อย่าดูถูกผู้อ่ืน ให้พิจารณาว่า ความดีในบทสรภัญญะที่เราใช้ประกวด 
มีอยู่ในจิตใจในการกระท าของเรามากน้อยเพียงใด  หากยังไม่มีหรือมีไม่มากก็ให้พัฒนาให้เกิดให้มีและให้มีเพ่ิมขึ้น 
ล าพังคณะกรรมการด าเนินงาน  ไม่สามารถท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จได้  โรงเรียนทั้งหลายและลูก ๆ 
นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีความส าคัญอย่างยิ่ง  ที่จะท าให้โครงการประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง 

 
 

มาลาบูชาคุณ 
 
 มาลาพวงดอกไม ้  มาลาพวงดอกไม ้  มาตั้งไว้เพื่อบูชา   มาตั้งไว้เพือ่บูชา 
 บูชาคุณพระพทุธ   บูชาคุณพระพุทธ   ที่ได้ตรัสรู้มา   ที่ได้ตรสัรู้มา 
 บูชาคุณพระธรรม   บูชาคุณพระธรรม   ที่ได้น าความสุขมา   ที่ได้น าความสุขมา 
 บูชาคุณพระสงฆ ์  บูชาคุณพระสงฆ ์  ที่ด ารงพระวินัย   ที่ด ารงพระวินยั 
 บูชาองค์กษัตริย ์  บูชาองค์กษัตริย ์  ที่เคารพของชาวไทย   ที่เคารพของชาวไทย 
 บูชาคุณบิดา   บูชาคุณมารดา   เลี้ยงลูกมาจนโตใหญ่   เลี้ยงลูกมาจนโตใหญ่ 
 บูชาแด่คุณคร ู  บูชาแด่คุณคร ู  ที่เอ็นดูสอนศษิย์มา   ที่เอ็นดูสอนศิษย์มา 



 

~ ๕ ~ 
 

 บูชาผู้มีคุณ   บูชาผู้มีคณุ   ที่เกื้อหนุนด้วยน า้ใจ   ที่เกื้อหนุนด้วยน ้าใจ 
 มาลาพวงดอกไม ้  มาลาพวงดอกไม ้  มาตั้งไว้เพื่อบูชา   มาตั้งไว้เพือ่บูชา ฯ 

 
 
 
 
 
กลอนบูชาคุณบิดามารดา 

  ข้าขอกราบบูชา  คุณบิดาและมารดร  
 เลี้ยงลูกในอุทร  ต้องอาวรณ์ทุกเวลา  
 สุดแสนจะเหนือ่ยยาก  ต้องล าบากกายหนักหนา  
 ทนทุกข์ระทมมา  เพื่อรักษาลูกปลอดภยั  
  ท่านมีจิตเมตตา  เลี้ยงลูกยาจนเติบใหญ ่ 
 อบรมบ่มนิสยั  หวังจะให้ประพฤติด ี 
 ให้ทั้งการศึกษา  และจรยิาด้วยปราน ี
 ท่านสุขแสนเปรมปรีดิ ์ คราลูกมีชื่อเสยีงไกล  
  พระคุณของมารดา  เปรียบดังฟ้านภาลัย  
 ผืนดินว่ากว้างใหญ ่ ยังไม่เท่าคณุบิดา  
 เกินจักทดแทนสิ้น  ล้นฟ้าดินด่ังอา้งมา  
 จึงขอเทิดบูชา  จวบจนกว่าสิ้นฟ้าดิน  
  พวกเราผู้เป็นลูก  อย่าให้ถูกใครติฉิน  
 ทดแทนพระคณุสิ้น  ที่ได้กินข้าวป้อนมา  
 เมื่อเราได้เติบใหญ ่ สองทา่นไซร้แก่ชรา  
 เฝ้าดูเฝา้รักษา  อย่าให้ท่านต้องอาทร  
  ท่านทุกข์ช่วยปัดเป่า  ให้หายเหงาหายอาวรณ ์



 

~ ๖ ~ 
 

 อย่าให้ท่านทุกข์ร้อน เหมือนดังตอนเรายังเยาว ์ 
 ขอปวงไทเทวา ช่วยรักษาช่วยมาเฝา้ 
 บิดรมารดาเรา หมดทุกข์เศร้าสุขนิรันดร์ ฯ 
 

 


