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โครงการ
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โครงการ ชวนน้ องท่ องพุทธวจน ปี การศึกษา 2558
หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาเศรษฐกิ จ และสัง คมที ่ท วีค วามรุ น แรงในปั จ จุ บ นั ส่ ง ผลให้เ ยาวชนได้ร ั บ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อ ม สิ่ งที่น่ า เป็ นห่ ว งอย่า งยิ่ง คื อ ปั ญ หายาเสพติ ด ที่เ ข้า ถึ ง
เยาวชน ทั้ง การเป็ นผูเ้ สพและผูค้ า้ จากรายงานของสานัก งานพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่ งชาติ พบว่าภาพรวมปี 2555 คดี อาญาเกี่ ยวกับยาเสพติ ดมี สัด ส่ ว นเพิ่ม สู งขึ้ นมากถึ งร้ อย
ละ 83.9 ซึ่ งในรายงานพบว่า เด็ก และเยาวชนเป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ของการค้า ยาเสพติ ด
(สานักงานพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2555)
จากงานวิจยั ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุ ขภาพ (HITAP) ร่ วมกับ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฤษฐพร กิ่ งแก้ว, 2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง "อนาคต
ไทย" เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาวะเด็กอายุ 6 - 25 ปี พบว่า เด็กและเยาวชนไทยในปั จจุบนั มีปัญหา
ใหญ่ดา้ นสุ ขภาพ 3 เรื่ อง คือ
1. ปัญหาด้านตั้งครรภ์ไม่พร้อม และทาแท้ง พบว่าเด็กวัยรุ่ นอายุ 10 - 19 ปี มีปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมและทาแท้งมากกว่า 1 แสนราย มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และมีพฤติกรรมเปลี่ยน
คู่นอนหลายคน ซึ่ งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่า 3,000 ล้านบาท
2. ปั ญหาความรุ นแรงในสถานศึกษาพบว่ามากกว่า 3 ล้านคน สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากปั ญหายา
เสพติด ปั ญหาครอบครัว ถูกเพื่อนและสื่ อต่าง ๆ ชักจูงและอยากรู ้อยากลอง โดยขาดความรู ้
ความเข้า ใจถึงพิษ ภัย จากสิ ่ ง เสพติด และ ขาดหลัก คิด ที่ถ ูก ต้องในการใช้ชีวิต จากการ
ประเมินพบว่า ในแต่ละปี มีเด็ก ติดสิ่ งเสพติดมากกว่า 900,000 คน ติดแอลกอฮอล์ 5,247,000
คน ทาให้รัฐสู ญเสี ยเงินในการบาบัดรักษาและป้ องกันมากกว่า 14,000 ล้านบาท
3. ปั ญหาสุ ขภาพจิตในเด็กและเยาวชน พบว่า ส่ วนใหญ่เกิ ดจากปั จจัยแวดล้อมทั้งปั จจัยบุคคล
ครอบครัว และสังคม เด็กติดเกมมากกว่า 2 ล้านคน ติดเหล้ามากกว่า 5 ล้านคน ทาให้รัฐ
สู ญเสี ยเงินมากกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ส่งผลให้เด็กเป็ นโรคสมาธิ ส้ ัน มี
ปัญหาทางอารมณ์ และมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ตามมา บางคนเป็ นบุคคลออทิสติก
โครงการชวนน้อ งท่ อ งพุ ทธวจน มี เ ป้ าหมายในการปลู ก ฝั่ ง เยาวชนให้มี ค ุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม รักศีล กลัวบาป ตระหนักถึงผลดีของการเป็ นผูม้ ีศีล และวิบากที่ได้รับจากการเป็ นผู ้
ไม่มีศีล รู ้กตัญญูและตระหนักถึงการตอบแทนคุณมารดาบิดา รู ้ ห ลัก ปฏิ บตั ิ ที่ดี ต่ อคนรอบข้า ง
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สังคมแวดล้อม และประเทศชาติ ตลอดจนพัฒ นาตนเองให้มี คุ ณ ลัก ษณะพึง ประสงค์ข อง
ประเทศชาติ ด้วยหลักปฏิบตั ิต่อทิศทั้ง 6 เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิชวนน้ องท่ องพุทธวจน
1. เพื่อปลูกฝังเด็ก และเยาวชนไทยให้มี ค วามเชื่ อมัน่ ในการทาความดี มี ธ รรมะเป็ นสิ่ งยึด
เหนี่ ยว ให้มีจิตใจเข้มแข็งมัน่ คง สามารถหลี กเลี่ ยงปั จจัย เสี่ ยงต่ อสุ ขภาวะได้ เช่ น สิ่ งเสพ
ติ ด บุหรี่ สุ รา และอบายมุ ขทั้งปวง
2. เพื่อให้เด็ก และเยาวชนของประเทศ ได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา และปลูก
ฝั่ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความกตัญ ญูต่ อพ่อ แม่ และหลัก ปฏิ บตั ิ ที่ดี ต่ อคนรอบข้า ง สังคม
แวดล้อ ม และประเทศชาติ ตลอดจนพัฒ นาตนเองให้มี คุ ณ ลัก ษณะพึง ประสงค์ข อง
ประเทศชาติ
3. เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อน
ั ดีงาม ระหว่างเด็กและเยาวชนกับครอบครัว อีกทั้ง
ครู และโรงเรี ยน รวมถึงการขยายสู่ ชุมชน สังคมระดับกว้าง
4. เพื่อขยายผลการเผยแผ่พระสัทธรรม ให้พุทธศาสนิ กชน ได้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักคา
สอนขององค์พระพุทธเจ้าได้มากยิง่ ขึ้น เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื อง ยัง่ ยืนสื บไป
ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ เชิงประจักษ์
โครงการประกวด “ ชวนน้องท่องพุทธวจน ” ปี ที่ 1 มี นกั เรี ยนระดับประถมศึกษาราว
18,000 คน ที่สมัครเข้าร่ วมประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ในปี ที่ 2 มีการขยายเข้าสู่
นักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ มีนกั เรี ยนเข้าร่ วมประกวด
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจนราว 43,000 คน โครงการชวนน้องท่องพุทธวจนสามารถช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดปัญหาการขาดคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน ด้วยหลักธรรมคาสอนของ
พระพุทธเจ้าที่สามารถนาไปใชในการดาเนินชีวิตได้จริ ง ได้กว่า 60,000 คน ในเวลา 2 ปี
จากการศึกษาวิจยั ของ Myrna T. McCulloch, R. J. Huneger, (The Riggs Institute, 2000)
ประเทศสหรัฐอเมริ กาพบว่า “ การทีน่ ักเรียนได้ อ่าน ฟั ง เขียน และ ท่ องเพือ่ ทบทวนเนื้อหาอยู่
เสมอ จะช่ วยให้ สมองเกิดการบันทึก และจดจา ซึ่งจะช่ วยให้ เด็กเป็ นคนฉลาด มีการจัดระเบียบ
ความคิดที่ดี สมองทั้งสองส่ วนทางานได้ สมดุลมากขึ้น นาไปสู่ การคิดอย่ างใคร่ ครวญ และมี
เหตุผลมากขึน้ ” การน้ อมนำหลัก คาสอนของพระศาสดามาให้เยาวชนได้ท่องจาจนคล่องปาก
ขึ้นใจ จึงยังประโยชน์ท้ งั การเสริ มสร้างสติปัญญา และความเข้ม แข็งทางจิ ต ใจ ให้เ ป็ นคนมี
ความคิ ดที่มนั่ คง ช่ วยให้การดาเนิ นชี วิตที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วย “ ศี ล 5”
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ผลลัพธ์ ของโครงการจากงานวิจยั
จากงานวิจยั ประเมิ นผลโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ซึ่ งจัดทาโดย ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน 2557 ผลสรุ ปจากการวิจยั ดังนี้
ผู้บริหาร โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน จาเป็ นที่ตอ้ งมีโครงการอยูใ่ นระดับสู ง เพราะโครงการ
สอดคล้องกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ กิจกรรมในโครงการช่วยให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ ึน ช่วยลดปัญหาการขาดคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน
ผู้ปกครอง โครงการชวนน้องท่องพุทธวจนมี ประโยชน์ จุ ดมุ่ งหมายของโครงการสามารถ
นาไปสู่ การปฏิบตั ิได้
นักเรียน การเข้าร่ วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตได้จริ ง
ผลสรุ ปจากการประเมินภาพรวม โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน เป็ นโครงการที่ดี และมี
จุดมุ่ งหมายชัดเจนที่มุ่งก่ อประโยชน์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และสั่งสอนให้เยาวชนมี
ความรู ้ความเข้าใจต่อหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น การปฏิบตั ิตนเป็ นพุทธมามะกะ
ที่ดี และเป็ นคนดีของสังคม มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความละอายในการที่จะกระทา
ความผิด ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
รายละเอียดการประกวด
การประกวดแบ่ งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1. การประกวดระดับเขต สพป.เป็ นผูด้ าเนินการจัดประกวดท่อง” พุทธวจน” ในแต่ละเขต
พื้นที่ท้ งั 183 เขต ซึ่ งอยูใ่ นการดูแลของสพป.แต่ละจังหวัด
2. การประกวดระดับภาค สพป.เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดประกวดท่อง” พุทธวจน” แต่ละภาคโดย
แบ่งเป็ น 18 ภาคสงฆ์
3. การประกวดระดับประเทศ มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน เป็ นผูด้ าเนินการจัดประกวด
รูปแบบโครงการ
โครงการที่ 1 ประกวดท่องพุทธวจน ประเภททีม 10 คน
โครงการที่ 2 ประกวดท่องพุทธวจน ทั้งโรงเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมาย
เยาวชนเพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 5 – 15 ปี ทัว่ ประเทศ ทุกสังกัด
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ขอบเขตการดาเนินงาน 77 จังหวัด ทัว่ ประเทศ
ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

โครงการที่ 1 การประกวดท่ องพุทธวจน ประเภททีม 10 คน
คุณสมบัติผ้ สู มัครประกวด
เป็ นเยาวชนทั้งหญิงและชาย อายุระหว่าง 7 – 12 ปี ระดับประถมศึกษาทัว่ ประเทศ ทุกสังกัด
การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
 เปิ ดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
 ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.nongtongbuddhawajana.com
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 091-771-9488 และ 061-817-7039
กติกาการสมัคร
1. สมัครประกวดในนามโรงเรี ยน โดยต้องสมัครเป็ นทีม ทีมละ10 คน
2. แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งนักเรี ยนเข้าประกวดได้ โรงเรี ยนละ 2 ทีม
ช่ วงระยะเวลาของการประกวด
 การประกวดระดับเขต
วันที่ 15 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2558
 การประกวดระดับภาค
วันที่ 25 สิ งหาคม – 10 กันยายน 2558
 การประกวดระดับประเทศ
วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2558
** หมายเหตุ ช่วงเวลา ในการจัดประกวด จะพิจารณาวัน เวลา สถานที่ ตามความเหมาะสม
พระสู ตรทีใ่ ช้ ในการประกวดท่ องพุทธวจน ประเภททีม 10 คน
1 การประกวดระดับเขต
นักเรี ยนทุกคนต้องท่อง พระสู ตรที่ 1 - 5 ในหนังสื อพุทธวจน ปฐมธรรม ( 19 พระสู ตร)
2 การประกวดระดับภาค
คัดเลือกจากทีมที่ชนะระดับเขต โดยนักเรี ยนทุกคนต้องท่องพระสู ตรที่ 6 – 11 ในหนังสื อ
พุทธวจน ปฐมธรรม (19 พระสู ตร)
3 การประกวดระดับประเทศ
คัดเลือกจากทีมที่ชนะระดับภาค โดยนักเรี ยนทุกคนต้องท่องพระสู ตรที่ 12 - 19 ในหนังสื อ
พุทธวจน ปฐมธรรม (19 พระสู ตร)
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พระสู ตรทีใ่ ช้ ประกวด ในระดับต่ างๆ มีดงั นี้
พุทธวจน ปฐมธรรม ( 19 พระสู ตร)
 พระสู ตรสาหรับ การประกวดระดับเขต มี 5 พระสู ตร ดังนี้
พระสู ตรที่ 1 การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสู งสุ ด
พระสู ตรที่ 2 ศีล 5
พระสู ตรที่ 3 ผลของการมีศีล
พระสู ตรที่ 4 ผลของการไม่มีศีล
พระสู ตรที่ 5 สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) (พระสู ตรบังคับ)
 พระสู ตรสาหรับ การประกวดระดับภาค มี 6 พระสู ตร ดังนี้
พระสู ตรที่ 6 การประกาศตนเป็ นอุบาสก และอุบาสิ กา
พระสู ตรที่ 7 ทางเสื่ อมแห่ งทรัพย์ 6 ทาง (อบายมุข 6)
พระสู ตรที่ 8 หลักการดารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้
พระสู ตรที่ 9 หลักการดารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันหน้า
พระสู ตรที่ 10 หลักปฏิบตั ิต่อทิศทั้ง 6
พระสู ตรที่ 11 กายนี้ เป็ น “กรรมเก่า” (ปฏิจจสมุปบาท) (พระสู ตรบังคับ)
 พระสู ตรสาหรับ การประกวดระดับประเทศ มี 8 พระสู ตร ดังนี้
พระสู ตรที่ 12 ฤกษ์ ยาม และที่พ่ ึงถูก และผิด
พระสู ตรที่ 13 ผูช้ ้ ีขุนทรัพย์
พระสู ตรที่ 14 ว่าด้วยความรัก 4 แบบ
พระสู ตรที่ 15 ผูท้ าสัทธรรมให้อนั ตรธาน
พระสู ตรที่ 16 การบูชาตถาคตอย่างสู งสุ ด
พระสู ตรที่ 17 ทรงให้ใช้ธรรมวินยั ที่ตรัสแล้ว เป็ นศาสดาแทนต่อไป
(พระสู ตรที่ 16 ต้ องท่ องพร้ อมกับพระสู ตรที่ 17)

พระสู ตรที่ 18
พระสู ตรที่ 19

ทรงห้ามบัญญัติเพิ่ม หรื อตัดทอนสิ่ งที่บญั ญัติไว้
เหตุผลที่ตอ้ งรับฟังเฉพาะคาตรัส ของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า
(พระสู ตรที่ 18 ต้ องท่ องพร้ อมกับพระสู ตรที่ 19)
(ทั้ง 2 พระสู ตรเป็ นพระสู ตรบังคับ)
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รางวัลสาหรับการประกวดท่ องพุทธวจน ประเภททีม 10 คน
การประกวด

ระดับเขต

ระดับภาค
ระดับประเทศ

รางวัล
ทีมที่ได้รับคัดเลือก 300 ทีม
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา ดังนี้
ทีมที่ได้คะแนนอันดับหนึ่ งได้รับ 3,000 บาท
ทีมอันดับสองเป็ นต้นไปได้รับ 2,000 บาท
(จานวนทีมตามโควต้าที่ทางมูลนิธิฯ กาหนด)
ทีมที่ได้รับคัดเลือก 50 ทีม
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา ดังนี้
ทีมที่ได้รับคัดเลือกได้รับ 5,000 บาท (เท่ากัน)
ทีมชนะเลิศ
 ทัศนศึกษา สังเวชนียสถาน 4 คาบล ประเทศอินเดีย และเนปาล
 ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ( 3 รางวัล)
 ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 (3 รางวัล)
 ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

หมายเหตุ : ทีมทีเ่ ข้ าร่ วมประกวดรอบระดับประเทศ จะได้ รับใบประกาศเหรียญทองแดง
ระดับประเทศทุกทีม
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โครงการที่ 2 การประกวดประเภทท่ องพุทธวจน ทั้งโรงเรียน
คุณสมบัติ
เยาวชนทั้งหญิงและชาย อายุระหว่าง 5 – 15 ปี ระดับอนุ บาล - มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทัว่
ประเทศ ทุกสังกัด
การประกวดมี 4 ประเภท ดังนี้
1. ระดับชั้นอนุ บาล นักเรี ยนตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป
2. ระดับชั้นประถมศึกษา หรื อ ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักเรี ยนตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป
3. ระดับชั้นประถมศึกษา หรื อ ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักเรี ยนตั้งแต่ 400 คน ขึ้นไป
4. ระดับชั้นประถมศึกษา หรื อ ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา นักเรี ยนตั้งแต่ 800 คน ขึ้นไป
การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
 เปิ ดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558
 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.nongtongbuddhawajana.com
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 091-771-9488 และ 061-817-7039
กติกาการประกวดท่ องพุทธวจนทั้งโรงเรียน
1. โรงเรี ยนที่สมัครเข้าประกวดให้บนั ทึกไฟล์คลิปวีดีโอต้นฉบับที่บรรจุไฟล์ภาพการท่องพระ
สู ตร ลงแผ่นดีวีดี พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ ม เกี่ ยวกับการประกวดท่องพุทธวจนทั้ง
โรงเรี ยนโดยส่ งมาที่มูลนิธิภายในวันที่ 15 กันยายน 2558
2. มูลนิ ธิชวนน้องท่องพุทธวจน จะไปตรวจเยี่ยมโรงเรี ยนที่ส่งคลิปประกวดเพื่อประเมิ นผล
การท่องพุทธวจนประกอบการพิจารณาร่ วมกับคลิปที่ส่งประกวด ระหว่างวันที่ 15 กันยายน
ถึง 15 ตุลาคม 2558
ส่ งคลิปประกวดไปที่
มูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน เลขที่ 600/513 หมู่ที่ 14 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณี ย ์ 12130
3. ต้องถ่ายคลิ ปวีดิโอนักเรี ยนขณะท่องพุทธวจนโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ต้องถ่ ายนักเรี ยนขณะ
กาลังท่องพระสู ตรทั้งระยะใกล้ และระยะไกล โดยถ่ายจากแถวนักเรี ยนที่ยืนหน้าสุ ด ไป
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จนถึงแถวหลังสุ ด ถ่ายให้เห็นใบหน้าของนักเรี ยนให้ได้มากที่สุด และต้องถ่ายวีดีโอรอบๆ
บริ เ วณด้านหน้า แถวนัก เรี ย น เพื่ อให้เห็ นชัด เจนว่ า ไม่ มี ต ัวหนังสื อ หรื อคาราโอเกะให้
นักเรี ยนดูขณะกาลังท่อง
4. มูลนิ ธิฯจะมี การไปตรวจเยี่ยมโรงเรี ยนที่ส่งคลิ ปวีดีโอประกวดท่องพุทธวจนทั้งโรงเรี ยน
เพื่อประเมิ นผลการท่องพุทธวจนของนักเรี ยนว่าสามารถท่องได้จริ งหรื อไม่ โดยผลการ
ประเมินจะนามาประกอบการพิจารณาในการตัดสิ น
หมายเหตุ : คลิปวีดีโอการท่องพระสู ตร แต่ละพระสู ตร ให้ตดั ต่อเรี ยงตามลาดับพระสู ตรตามที่
ระบุไว้ โดยต้องมีไตเติลระบุจานวนนักเรี ยน ระดับชั้นเรี ยน ชื่อโรงเรี ยน สพป.เขต ชื่อจังหวัด
จานวนครู ผคู ้ วบคุมการฝึ ก ชื่ อคุ ณครู ผคู ้ วบคุม การฝึ กท่อง ชื่ อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนให้ชดั เจน
โดยทาเป็ นไฟล์ VDO format เป็ น MP4, AVI, WMV เท่านั้น
พระสู ตรทีใ่ ช้ สาหรับประกวดท่ องหน้ าเสาธง 5 พระสู ตร คือ
พระสู ตรที่ 1 การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสู งสุ ด
พระสู ตรที่ 2 ศีล 5
พระสู ตรที่ 3 ผลของการมีศีล
พระสู ตรที่ 4 ผลของการไม่มีศีล
พระสู ตรที่ 5 สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) (พระสู ตรบังคับ)

รางวัลสาหรับ การประกวดท่ องพุทธวจนทั้งโรงเรียน
1. ระดับชั้นอนุบาล นักเรียนตั้งแต่ 50 คน ขึน้ ไป
 โรงเรี ยนชนะเลิศได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 โรงเรี ยนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
 โรงเรี ยนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 โรงเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
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2. ระดับชั้นประถมศึกษา หรือชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ทีมนี ักเรียนตั้งแต่ 100 คนขึน้ ไป
 โรงเรี ยนชนะเลิศได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 โรงเรี ยนรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 โรงเรี ยนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 โรงเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
3. ระดับชั้นประถมศึกษา หรือชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ทีมนี ักเรียนตั้งแต่ 400 คนขึน้ ไป
 โรงเรี ยนชนะเลิศได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
 โรงเรี ยนรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
โรงเรี ยนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 โรงเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่น ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
5. ระดับชั้นประถมศึกษา หรือชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ทีมนี ักเรียนตั้งแต่ 800 คนขึน้ ไป
 โรงเรี ยนชนะเลิศได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท
 โรงเรี ยนรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
 โรงเรี ยนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 โรงเรี ยนที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่นได้ใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
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หมายเหตุ : คุณครู ผคู ้ วบคุมการฝึ กสอนนักเรี ยน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณทุกท่าน ตาม
รายชื่อที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ มที่มูลนิธิกาหนดให้เท่านั้น

