
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด 
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะช าระกิเลส   

(ประเภทระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ชั้นศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ) 
ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันที่   ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
********************* 

โรงเรียน…………………….………………….………………..…..…แขวง/ต าบล…….…..…………….…………….…….. 
เขต/อ าเภอ………………………….…..…… จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์………………………..…....          
เบอรโ์ทรศัพทท์ี่สามารถตดิต่อได…้…………………………………………..…….. โทรสาร....................................... 

ขอส่งนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ งานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา  
ประจ าป ี๒๕๖๑  ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับวัดเพชรวรารามฯ   ณ  วัดเพชรวราราม  ดังนี้    
 (โปรดใส่เครื่องหมาย    ในหัวข้อที่ต้องการ) 

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะช าระกิเลส (ระดบัช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ – ๓)   
ผู้เข้าร่วมประกวด   
(ทีม๑)     ๑.  ชื่อ – นามสกุล (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................  ช้ัน........................   
              ๒.  ชื่อ – นามสกุล (ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................  ชั้น........................
(ทีม๒)     ๑.  ชื่อ – นามสกุล (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................  ชั้น........................  
              ๒.  ชื่อ – นามสกุล (ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................  ชั้น........................ 

 

โดยสมัครเข้าแข่งขันในนาม (ระบุชื่อ โรงเรียน/สถานศึกษา)......................................................... ......................
แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ.................................จังหวัด...............................เบอร์ติ ดต่อ………………………… 

 
(ลงช่ือ)…………………………………….…………..ครูผู้ควบคุม 

                    (………………………………………….………) 
 
 

ค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ข้าพเจ้า..............................................นามสกุล.............................................ต าแหน่ง............ ................................. 
ชื่อสถานศึกษา......................................................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.....................................  
จังหวัด......................................................รหสัไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์........................................... 
 มีความยินดีขอส่งนักเรียนชั้นที่...................เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดตอบปัญหาธรรมะ โดยอยู่ในความ
ควบคุมของครูผู้สอนและประสานงานของ....................................................................ต าแหน่ง.............. ........................... 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................................................... 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………….………….. 
                    (………………………………………….………) 

           วันที่..............เดือน......................พ.ศ.............. 
 

 

****หมายเหตุ****  ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน   พบบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยทุกคร้ัง 
 



ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด 
มัคนายกน้อย  

(ประเภทระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา) 
ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันที่   ๒๖ - ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
********************* 

โรงเรียน…………………….………………….………………..…..…แขวง/ต าบล…….…..…………….…………….…….. 
เขต/อ าเภอ………………………….…..…… จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์………………………..…....          
เบอรโ์ทรศัพทท์ี่สามารถตดิต่อได…้…………………………………………..…….. โทรสาร....................................... 

ขอส่งนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันการแข่งขันมัคนายก  งานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา  
ประจ าป ี๒๕๖๑  ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับวัดเพชรวรารามฯ   ณ  วัดเพชรวราราม  ดังนี้    
 (โปรดใส่เครื่องหมาย    ในหัวข้อที่ต้องการ) 
      ๑. มัคนายกน้อย (ระดับประถมศึกษา) โรงเรยีน........................................................................ 

ผู้เข้าร่วมประกวด  ๑.  ด.ช./ด.ญ.............................................................................  ช้ัน........................ 
     ๒.  ด.ช./ด.ญ............................................................................  ช้ัน........................ 

       ๓.  ด.ช./ด.ญ............................................................................  ช้ัน........................ 
     ๔.  ด.ช./ด.ญ............................................................................  ช้ัน........................ 
     ๕.  ด.ช./ด.ญ............................................................................  ช้ัน........................ 

      ๒.  มัคนายกน้อย (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียน......................................................................... 
ผู้เข้าร่วมประกวด  ๑.  ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว..........................................................  ชัน้..................... 
       ๒.  ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว.........................................................  ชั้น...................... 
           ๓.  ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว.......................................................... ช้ัน...................... 
          ๔.  ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว..........................................................  ชัน้..................... 
              ๕.  ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว.........................................................  ชัน้..................... 

โดยสมัครเข้าแข่งขันในนาม (ระบุชื่อ โรงเรียน/สถานศึกษา).............................................................................. ....
แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ.................................จังหวัด...............................เบอร์ติ ดต่อ………………………… 

 
(ลงช่ือ)…………………………………….…………..ครูผู้ควบคุม 

                    (………………………………………….………) 
ค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ข้าพเจ้า..............................................นามสกุล.............................................ต าแหน่ง............ ................................. 
ชื่อสถานศึกษา......................................................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ................... .................. 
จังหวัด......................................................รหสัไปรษณีย์....................................... .......โทรศัพท์........................................... 
 มีความยินดีขอส่งนักเรียนชั้นที่....................เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมัคนายก  โดยอยู่ในความควบคุมของ
ครูผู้สอนและประสานงานของ.................................................................. ..ต าแหน่ง...................................................... 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................................................... 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………….………….. 
                    (………………………………………….………) 

           วันที่..............เดือน......................พ.ศ.............. 
****หมายเหตุ****  ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน   พบบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยทุกคร้ัง 



 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด 
ร้องเพลงพระราชนพินธ์ 

(ประเภทระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา) 
ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วันที่   ๒๔ - ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
********************* 

โรงเรียน…………………….………………….………………..…..…แขวง/ต าบล…….…..…………….…………….…….. 
เขต/อ าเภอ………………………….…..…… จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์………………………..…....          
เบอรโ์ทรศัพทท่ี์สามารถตดิต่อได…้…………………………………………..…….. โทรสาร....................................... 

ขอส่งนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เข้าพรรษา  ประจ าปี ๒๕๖๑  ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับวัดเพชรวรารามฯ   ณ  วัดเพชรวราราม  ดังนี้    
 (โปรดใส่เครื่องหมาย    ในหัวข้อที่ต้องการ) 
      ๑. ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ระดับประถมศึกษา) โรงเรียน...................................................... 

ผู้เข้าร่วมประกวด  ๑.  ด.ช./ด.ญ.............................................................................  ช้ัน........................ 
       ๒.  ด.ช./ด.ญ............................................................................  ช้ัน........................ 

      ๒.  ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา) โรงเรยีน.................................................................................................................................. 

ผู้เข้าร่วมประกวด  ๑.  ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว......................................................  ชัน้........................ 
       ๒.  ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว......................................................  ชั้น........................ 

โดยสมัครเข้าแข่งขันในนาม (ระบุชื่อ โรงเรียน/สถานศึกษา)..................................................... ..........................
แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ.................................จังหวัด...............................เบอร์ติ ดต่อ………………………… 

 
(ลงช่ือ)…………………………………….…………..ครูผู้ควบคุม 

                    (………………………………………….………) 
 

ค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ข้าพเจ้า..............................................นามสกุล.............................................ต าแหน่ง............ ................................. 
ชื่อสถานศึกษา......................................................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.....................................  
จังหวัด......................................................รหสัไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์........................................... 
 มีความยินดีขอส่งนักเรียนชั้นที่....................เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  โดยอยู่ใน
ความควบคุมของครูผู้สอนและประสานงานของ........................................... ......................ต าแหน่ง................................... 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................................................... 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………….………….. 
                    (………………………………………….………) 

           วันที่..............เดือน......................พ.ศ.............. 
 

****หมายเหตุ****  ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน   พบบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยทุกคร้ัง 
 


