ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ที่ ๐๐๕/๒๕๖๐
เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ และประกวดสวดมนต์หมู่ ทานองสรภัญญะ
ในโครงการวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐
_______________________
ด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน ได้ จั ด โครงการวั น มาฆบู ช า
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่แด่พระภิกษุ
เพื่อปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้นักศึกษา
นักเรียน ครู ได้ร่วมกิจกรรมในการจัดงานวันมาฆบูชาร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรภาครัฐ โดยได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ในวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายชื่อและประกาศผลการแข่งขัน
การตอบปัญหาธรรมะ ในโครงการวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังรายนามต่อไปนี้
๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ (บรรพชิต)
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
หมายเหตุ
๑. สามเณรชัยวัฒน์ ระวิวรรณ์
๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม ทีม ๒
๒. สามเณรวีรศักดิ์ อธิจร
๑. สามเณรไกรศักดิ์ บัวกอ
๒
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม ทีม ๑
๒. สามเณรภานุพงษ์ สุทธิบุตร
๑. สามเณรจิณณวัตร ลิมี
๓
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ทีม ๒
๒. สามเณรภูวนัย เทพนวล
๑. สามเณรสุทธิพงษ์ วงแวงไทย
๔
โรงเรียนวัดศิรินทราวาส
๒. สามเณรอภิกรณ์ ไมตรีแพวง
๑. สามเณรพลวัตร เทียบแสน
๕
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ทีม ๑
๒. สามเณรพงศธร ศรีบุญมี
๑. สามเณรวัฒนกร เลิศสงคราม
๖
โรงเรียนถิ่นฐานรังสิตวิทยา ทีม ๒
๒. สามเณรสุชาติ ลาโสภา
๑. สามเณรสุวัฒน์ เรือนใส
๗
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ทีม ๒
๒. สามเณรประเวช สุทุม
/ลาดับ...

๒
ลาดับที่
๘
๙

ชื่อ - สกุล
๑. สามเณรสุรเชษฐ์ ทิบคูนอก
๒. สามเณรสหรัฐ มะลิวัน
๑. สามเณรนุชา สาโม้
๒. สามเณรณัฐวัตร พันสนิท

โรงเรียน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ทีม ๑
โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา ทีม ๑

๑๐

๑. สามเณรวิวัฒน์ ตุ้ยเต่ณ
๒.

โรงเรียนวัดบูรพาราม

๑๑

๑. สามเณรชินดนัย ไชยโชติ
๒. สามเณรภัทรพงษ์ คนรู้

โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์

๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ (คฤหัสถ์)
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๑. นางสาวศิริกาญน์ สุทธิวรรณ
๒. นายรังสรรค์ พิมวันคา
๑. นางสาววาสนา จันลีลา
๒. นางสาวเนตรชนก ไสวงาม
๑. นางสาวศิญาพร เถาวัลย์ราช
๒. นางสาววชิราภรณ์ ทิคะชน
๑. นางสาวศิริรัตนา คุ้มบงคล้า
๒. นางสาวสุพัตรา แก้วพรม
๑. นางสาวนิราพร พาลี
๒. นางสาวอมรรัตน์ ศรีมูลมาตร
๑. นางสาวกัญญาณัฐ วิไลวัฒน์
๒. นางสาวสุชัญญา ภูนาเงิน
๑. นายศตวรรษ สวัสดี
๒. นายชนะชัย ประทุมตรา
๑. นางสาวนภธิดี เขียวกลม
๒. นายสหรัช สีหา

หมายเหตุ

โรงเรียน

หมายเหตุ

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ทีม ๒
โรงเรียนบ้านไผ่

๙

๑. นายพงษ์ศิริ พันแสนซา
๒. นางสาวอารยา ถาบุตร

โรงเรียนกัลป์ยาณวัตร

๑๐

๑. นางสาวพิชญณัฐ ดวงสนาม
๒. นางสาวบุษราคัม ไชยรบ

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
/ลาดับ...

๓
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

๑๑

๑. นางสาวสุคันฐามาศ โฮเมืองนอก
๒. นางสาวมาริสา รักเทศ
๑. นางสาวรังสิมันตุ์ พรมเมืองขวา
๒. นางสาวสุกัญญา สอนทุย
๑. นายชัชวาล แก้วศิริ
๒. นายรัชชานนท์ บุดดาซุย
๑. นางสาวพัฒนวดี คุณธรรม
๒. นางสาวกนกวรรณ สีกระแจะ
๑. นางสาวทิวากร กองแก้ว
๒. นางสาวสินธรา เคนคาภา
๑. นางสาวธิดารัตน์ แสงชาติ
๒. นางสาวอรินทยา จารักษ์
๑. นางสาวนนทิยา วรฉัตร
๒. นางสาวปวณิศา พัฒนจักร
๑. นายจีรวัฒน์ อุทัยกัน
๒. นายธณาการ โทอึ้น
๑. นายธีรภัทร นนท์ขุนทด
๒. นางสาวจุฬารัตน์ บุณยรัตพันธุ์
๑. นายปณชัย นามวงศ์
๒. นายสิทธิโชค แสนนาม
๑. นางสาวชลณิษา สิงห์เพียง
๒. นายชินวัฒน์ พูลศรี
๑. นายทักษ์ดนัย เหนาะสิงหา
๒. นางสาวฐิติยา หาญสระคู
๑. นางสาวศศิธร เทพจั้ง
๒. นายภานุวัฒน์ สีทาสี
๑. นางสาวสุวนันท์ เล็กคา
๒. นางสาวธนภรณ์ ศิลปะระกอบ
๑. นางสาวปิยะพร ศรีนาเมือง
๒. นางสาวอัญชลี ชูชานันท์
๑. นางสาวอมรลักษณ์ ศรีทายาง
๒. นางสาวดวงใจ แสนตุ้ย

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

โรงเรียน

หมายเหตุ

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
โรงเรียนกัลยาวัตร
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ทีม ๑
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนฝางวิทยายน
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ทีม ๑
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนคาแคนวิทยาคม
โรงเรียนไตรคามวิทยา
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
/ลาดับ...

๔
ลาดับที่
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

ชื่อ - สกุล
๑. นางสาวปัทมวรรณ แก้วเรือง
๒. นางสาวเอมมิกา สุปัญญา
๑. นายศุภกิตติ์ ทองเชื้อ
๒. นางสาวกมลวรรณ ชลพอง
๑. นายอนุชา พลศักดิ์
๒. นางสาวธณิสรณ์ ชนะอรรถ
๑. นางสาวสุภาภรณ์ แสนสะท้าน
๒. นางสาวปิยะธิดา บุระกรณ์
๑. นางสาวกมลรัตน์ สงไทย
๒. นางสาวกาญจนา พานโน
๑. นายรัตนชัย ชาวงษ์
๒. นายธนากรณ์ น้อมมะณี
๑. นายอโนชา สีหานาถ
๒. นางสาวปาริฉัตร เจริญวัย
๑. นางสาววรรณวิสา อนุภักดิ์
๒. นางสาวนฤมล มุตะกะ
๑. นางสาวจินตนา แก้วกงพาน
๒. นางสาววรินลดา ศรีลานาม
๑. นางสาวสายชล นามโนรินทร์
๒. นางสาวกมลวรรณ เข็มวัน
๑. นายวรพจน์ กรมหมื่น
๒. นายพงศกร ถมคา
๑. นางสาวญาสุมินทร์ หมั่นจารูญ
๒. นางสาวนันทนา หนาซุย
๑. นางสาวพิมพ์ลภัส อันทะกา
๒. นางสาวกมลชนก สีลา
๑. นางสาวปริศนา อัคสาด
๒. นางสาวจุฑามาศ สุกสัตย์
๑. นางสาวมัชชาวดี เจริญศรี
๒. นายพงศธร วรรณศรี
๑. นางสาวจินตนา คาสีทา
๒. นางสาวอังคณา หมื่นแก้ว

โรงเรียน

หมายเหตุ

โรงเรียนฝางวิทยายน
โรงเรียนน้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
โรงเรียนนครขอนแก่น
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนน้าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกุล
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
/ลาดับ...

๕
ลาดับที่
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

ชื่อ - สกุล
๑. นางสาวนาฎอนงค์ น้อยหลุบเลา
๒. นางสาวกรรณิการ์ จุลฬา
๑. นางสาวปัณฑารีย์ ภูมลา
๒. นางสาวจีรนันท์ อลังการ
๑. นางสาววิจิตรา เพ็งวงษา
๒. นางสาวจุฑามาศ ขามธาตุ
๑. นางสาวสุภัคสร ประกอบมี
๒. นางสาวศิริรัตน์ ศรีประเสริฐ
๑. นางสาวกรรณิกา ประจงบัว
๒. นางสาวกาญจนา ใจเที่ยง
๑. นางสาวนัฐวิกา เรืองคม
๒. นายปัญญาพร เงาศรี
๑. นางสาวภัคจีรา ศรีหะ
๒. นายนิติศักดิ์ นาเมืองรักษ์
๑. นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ทองคา
๒. นางสาวกิตติยา ศิริมาลา
๑. นางสาวนันทยา หนูพวก
๒. นางสาวพลอยไพลิน ปรีแสงฤทธิ์
๑. นางสาวณฐมน ธนกรสุวรรณ
๒. นางสาวพัตรพิมล ยศธงชัย
๑. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนสกุล
๒. นางสาวอมรรัตน์ วรวงษ์
๑. นางสาวจุฑาธิป แน่นอุดร
๒. นางสาวนัทธยา ลมดาห์
๑. นายธนพล ฉายทอง
๒. นางสาวอริสรา มีคา
๑. นางสาว ชนิดาพร แก้วผง
๒. นางสาวกรรณิกา ละหม่อม
๑. นางสาวกัญญาพัชญ์ วังคะวิง
๒. นางสาวศิริลักษณ์ สุหรา
๑. นางสาวกวีวรรณ ไชสังหาร
๒. นายรัตชพล หอมทอง

โรงเรียน

หมายเหตุ

โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนดงบังวิทยายน
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
โรงเรียนไตรคามวิทยา
โรงเรียนมัญจาศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตลาดใหญ่
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
โรงเรียนดงมันพิทยาคม
โรงเรียนหนองเซาเจ้าวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
/ลาดับ...

๖
ลาดับที่
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

ชื่อ - สกุล
๑. นางสาวอมรรัตน์ ดงน้อย
๒. นางสาววนิดา ผ่านสาแดง
๑. นางสาววัลภา เพ็งโคตร
๒. นางสาวอารยา ดีสุ่ย
๑. นายไชยา นันทวิเศษ
๒. นางสาวศศิธร มีสม
๑. นายอภิชัย ทองสา
๒. นางสาวน้าฝน สิงห์สนั่น
๑. นางสาวสุวนันท์ เทียบแก้ว
๒. นางสาวนนทรี สิงหนะ
๑. นายอรรถพล สุดงาม
๒. นายทศพร ฮงคาอุก
๑. นายมงคล มุค้า
๒. นายอนุสร เพียคาลือ
๑. นายธนชัย คลังกลาง
๒. นายศุภกานต์ ทวีสิทธิ์
๑. นางสาวพักตร์วิภา รุมชิง
๒. นางสาวอรอนงค์ พลายม่วง
๑. นางสาวพลอยไพลิน หล้ามณี
๒. นางสาวจราภรณ์ แก้วมาตร
๑. นางสาววิภวานี ผิวสว่าง
๒. นางวรัญญา นาหมื่นหงส์

โรงเรียน

หมายเหตุ

โรงเรียนพลพัฒนศึกษา
โรงเรียนดงมันพิทยาคม
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
โรงเรียนดงบังวิทยายน
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
โรงเรียนบึงไทพิทยาคม

๓. ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (บรรพชิต)
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

คะแนน

หมายเหตุ

๑

๑. สามเณรชัยวัฒน์ ระวิวรรณ์
๒. สามเณรวีรศักดิ์ อธิจร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชา
นิยม ทีม ๒

๙๔

ชนะเลิศ

๒

๑. สามเณรไกรศักดิ์ บัวกอ
๒. สามเณรภานุพงษ์ สุทธิบุตร

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชา
นิยม ทีม ๑

๘๑

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑

๓

๑. สามเณรจิณณวัตร ลิมี
๒. สามเณรภูวนัย เทพนวล

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ทีม ๒

๗๒

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒

/ลาดับ...

๗
คะแนน

หมายเหตุ

๖๖

ชมเชย ๑

๖๕

ชมเชย ๒

คะแนน

หมายเหตุ

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

๙๐

ชนะเลิศ

โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

๘๖

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

๘๔

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒

โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

๗๗

ชมเชย ๑

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

๗๓

ชมเชย ๒

คะแนน

หมายเหตุ

๑

๑. นางสาวศรัญญา จาปาหล้า
๒. นางสาวอภัสรา บุพศิริ
๓. นางสาวโศภิดา วีระกูล
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
๔. นางสาวจุรีมาศ โนนพะยอม
๕. นางสาววรดา ประชานารถ

๒๗๕

ชนะเลิศ

๒

๑. นางสาวเกวลิน อ่อนมี
๒. นางสาวอริสา ดอกบัว
๓. นางสาวเก็จมณี เพียงเกษ
โรงเรียนมัญจาศึกษา
๔. นางสาวกนกพิชญ์ จันทมนตรี
๕. นางสาวอัญมณี สุทธิขันธ์

๒๗๔

รองชนะเลิศ
อันดับ ๑

ลาดับที่

๔
๕

ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
๑. สามเณรสุทธิพงษ์ วงแวงไทย
โรงเรียนวัดศิรินทราวาส
๒. สามเณรอภิกรณ์ ไมตรีแพวง
๑. สามเณรพลวัตร เทียบแสน
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา ทีม ๑
๒. สามเณรพงศธร ศรีบุญมี

๔. ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (คฤหัสถ์)
ลาดับที่

๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ - สกุล
๑. นางสาวศิริกาญน์ สุทธิวรรณ
๒. นายรังสรรค์ พิมวันคา
๑. นางสาววาสนา จันลีลา
๒. นางสาวเนตรชนก ไสวงาม
๑. นางสาวศิญาพร เถาวัลย์ราช
๒. นางสาววชิราภรณ์ ทิคะชน
๑. นางสาวศิริรัตนา คุ้มบงคล้า
๒. นางสาวสุพัตรา แก้วพรม
๑. นางสาวนิราพร พาลี
๒. นางสาวอมรรัตน์ ศรีมูลมาตร

โรงเรียน

๕. ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่ ทานองสรภัญญะ
ลาดับทีม

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

/ลาดับ...

๘
ลาดับที่

๓

ชื่อ - สกุล
๑. นายจันทบูรณ์ สุบัติคา
๒. นายวิริยะ ดวงแก้ว
๓. นายธวัชชัย เพ็ชรกรรม
๔. นายพันธกานต์ ไชยบุญทัน
๕. นายสุรชิด เสือปลา

โรงเรียน

โรงเรียนท่านางแนววิทยา

คะแนน

หมายเหตุ

๒๗๐

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(พระครูสุธีจริยวัฒน์, ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

/ลาดับ...

